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I .  S P LO Š N I  D E L  
 

V nadaljevanju sta pri vsakem naslovu podana dva zneska: 
- Znesek v oklepaju je znesek iz sprejetega proračuna 
- Drugi znesek je razlika med rebalansom in sprejetim proračunom   
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I .  S P L O Š N I  D E L  

A .  B I L A N C A  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

7 PRIHODKI  IN DR UGI PREJEM KI  (67.823.817 €)  -33 0.3 70  €  

Javnofinančni prihodki (v nadaljevanju: JFP) po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin 
prihodkov. Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo prihodke, in sicer: 

- davčne prihodke, 
- nedavčne prihodke, 
- kapitalske prihodke, 
- prejete donacije in  
- transferne prihodke ter  
- prejeta sredstva iz EU. 

            V € 

Konto Opis Sprejeti 2021 Veljavni 2021  2. Rebalans 
2021 

Razlika: 
2.Reb-SP 

1 2 3 4 5 5-4 
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI v € 67.823.817 67.823.817 67.493.447 -330.370 
70 DAVČNI PRIHODKI 41.867.955 41.867.955 41.867.955 0 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 8.698.589 8.698.589 8.465.061 -233.528 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.095.000 1.095.000 3.728.000 2.183.000 
73 PREJETE DONACIJE 17.934 17.934 17.934 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 15.091.511 15.091.511 13.314.708 -1.776.803 
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU 1.052.828 1.052.828 549.789 -503.039 

 

 
 
Prihodki in drugi prejemki se v drugem rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom 
zmanjšujejo za dobrih 330 tisoč €. Največje zmanjšanje beležimo v okviru transfernih prihodkov (za 1,7 
mio €), največje povečanje v okviru kapitalskih prihodkov (za 2,1 mio €), davčni prihodki ostajajo 
nespremenjeni, nedavčni prihodki se zmanjšujejo za dobrih 233 tisoč €, prejete donacije ostajajo 
nespremenjene, prejeta sredstva iz EU in drugih držav pa se znižujejo za 503 tisoč €. 

70 DAVČNI PRIHODKI (41.867.955 €) 0 € 

Konto Opis Sprejeti 2021 Veljavni 2021 2. Rebalans 2021 
Razlika:       

2.Reb-SP 
1 2 3 4 5 5-4 

70 DAVČNI PRIHODKI v € 41.867.955 41.867.955 41.867.955 0 
700 Davki na dohodek in dobiček 32.219.605 32.219.605 32.219.605 0 
703 Davki na premoženje 8.970.750 8.970.750 8.970.750 0 
704 Domači davki na blago in storitve 677.600 677.600 677.600 0 

 

Davčni prihodki v drugem rebalansu ostajajo nespremenjeni. 
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71 NEDAVČNI PRIHODKI (8.698.589 €) -233.528 € 

Konto Opis 
Sprejeti 

2021 
Veljavni 

2021 
2. Rebalans 

2021 
Razlika: 

2.Reb-SP 

1 2 3 4 5 5-4 
71 NEDAVČNI PRIHODKI v € 8.698.589 8.698.589 8.465.061 -233.528 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 6.011.564 6.011.564 5.704.564 -307.000 
711 Takse in pristojbine 33.000 33.000 33.000 0 
712 Globe in druge denarne kazni 624.000 624.000 624.000 0 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 81.535 81.535 81.535 0 
714 Drugi nedavčni prihodki 1.948.490 1.948.490 2.021.962 73.472 

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (6.011.564 €) -307.000 € 

Predvideni Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja se zmanjšujejo  za dobrih 307 tisoč 
€ in to iz naslova prihodkov od drugih najemnin. Namreč za leto 2021 smo planirali najemnino za 
komunalno infrastrukturo jp Komunali Kranj za dvanajst mesecev, dejansko pa bomo v letu 2021 prejeli 
prihodek za enajst mesecev, ker smo najemnino za december 2020 dejansko tudi že  prejeli v decembru 
2020. 

711 Takse in pristojbine (33.000 €) 0 € 

712 Globe in druge denarne kazni (624.000 €) 0 € 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (81.535 €) 0 € 

Prihodki od taks, pristojbin, glob in drugih denarnih kazni ter prihodki od prodaje blaga in storitev ostajajo 
nespremenjeni. 

714 Drugi nedavčni prihodki (1.948.490 €) 73.472 € 

Drugi nedavčni prihodki se v primerjavi s sprejetim rebalansom povečujejo za dobrih 73 tisoč €, in sicer 
dobrih 53 tisoč € iz naslova sredstev, ki smo jih prejeli v skladu s 123. členom Zakon o interventnih ukrepih 
za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, slabih 9 tisoč € se planira prihodka v okviru projekta 
Elena Energija ter dobrih 11 tisoč € od drugih povračil odhodkov iz preteklih let. 
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72 KAPITALSKI PRIHODKI (1.095.000 €) 2.183.000 € 

Konto Opis 
Sprejeti 

2021 
Veljavni 

2021 
 2.Rebalans 

2021 
Razlika: 

2.Reb-SP 
1 2 3 4 5 5-4 

72 KAPITALSKI PRIHODKI v € 1.095.000 1.095.000 3.278.000 2.183.000 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 95.000 95.000 278.000 183.000 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.000.000 1.000.000 3.000.000 2.000.000 

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (95.000 €) 183.000 € 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (1.000.000 €) 2.000.000 € 

Kapitalski prihodki se v rebalansu povečujejo za 2,1 mio €, in sicer za 183 tisoč € povečujemo prihodke od 
kupnin od prodanih stanovanj ( za stanovanje št. 14, na naslovu ul. Juleta Gabrovška 19, Kranj je ocenjena 
kupnina v višini 158.700 EUR ter za Stavbo na naslovu Tavčarjeva ul. 11  je ocenjena vrednost v višini 
119.700 EUR). Za 2 mio € povečujemo tudi prihodke od prodaje stavbnih zemljišč (na območju LN Hrastje). 
 

73 PREJETE DONACIJE (17.934 €) 0 € 

Prihodki od prejetih donacij ostajajo nespremenjeni. 

Konto Opis Sprejeti 2021 Veljavni 2021 
2. Rebalans 

2021 
Razlika:    

2.Reb-SP 
1 2 3 4 5 5-4 

73 PREJETE DONACIJE 17.934 17.934 17.934 0 
730 Prejete donacije iz domačih virov 17.934 17.934 17.934 0 

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI (15.091.511 €) -1.776.803 € 

Konto Opis Sprejeti 2021 
Veljavni 

2021 
2. Rebalans 

2021 
Razlika: 

2.Reb-SP 
1 2 3 4 5 5-4 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 15.091.511 15.091.511 13.314.708 -1.776.803 

740 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 5.423.930 5.423.930 5.364.104 -59.826 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU 9.667.581 9.667.581 7.950.604 -1.716.977 
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Transferni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, predstavljajo pa transfer iz drugih blagajn javnega 
financiranja. Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja 
transferni prihodki konsolidirajo s transfernimi odhodki. 

V drugem rebalansu leta 2021 se transferni prihodki zmanjšujejo za dobrih 1,7 mio €.  

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (5.423.930 €) -59.826 € 

Znotraj skupine Transfernih prihodkov se predvidena Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije znižujejo za slabih 625 tisoč €: še v prvem rebalansu leta 2021 smo planirali dobrih 324 tisoč € 
prihodka iz naslova financiranja občin v skladu z 21. in 23. členom ZFO-1, s 1.1.2021 je začel veljati Zakon 
o finančni razbremenitvi občin, ki je ta dva člena črtal in tako iz tega naslova v letu 2021 ne bomo prejeli 
sredstev.  Skladno z ZFRO bodo tako občine, namesto deleža dodatnih sredstev za financiranje 
investicijskih projektov, prejemale sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih bo mesečno 
zagotavljalo Ministrstvo za finance. Za dobrih 26 tisoč € se znižuje predviden prihodek v za projekt 
Komunalna infrastruktura Mlaka, za 84 tisoč € znižujemo prihodek za projekt Prizidek telovadnice na OŠ 
S. Žagarja, ker v letu 2021 ne bomo prejeli vseh prvotno načrtovanih sredstev, kajti zadnji zahtevek za 
sofinancerska sredstva bomo poslali ministrstvi šele po plačilu zadnje situacije in to naj bi bilo v začetku l. 
2022. V letu 2021 ne pričakujemo sredstev v okviru projekta Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza 
v višini 180 tisoč €, ker pogajanja za izbor izvajalca za izvedbo investicije še niso zaključena, kar pomeni, 
da bo izvedba same investicije izvedena v bistveno manjšem obsegu od prvotno načrtovane. Zaradi zamika 
izvajanja posameznih projektov se za dobrih 120 tisoč € pričakuje manjši prihodek v okviru projekta 
Trajnostna mobilnost v Kranju. Dodatno smo v plan uvrstili skoraj 50 tisoč € za projekt Dozidava in 
rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center ter 45 tisoč € za projekt Mestna hiša. 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se povečujejo za dobrih 145 tisoč €, in 
sicer na račun sredstev, do katerih smo upravičeni v skladu s 123. členom Zakon o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Glede na sprejeti proračun v drugem rebalansu l. 2021 
za dobrih 15 tisoč € planiramo nižje prihodke iz naslova povračila založenih sredstev pri izplačilu subvencij 
za tržna stanovanja. 

Prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin planiramo v višini dobrih 487 
tisoč €. Sredstva smo planirali v skladu z določbami Zakona o finančni razbremenitvi občin, in sicer bodo  
občine, namesto deleža dodatnih sredstev za financiranje investicijskih projektov, prejemale sredstva za 
uravnoteženje razvitosti občin, ki jih bo mesečno zagotavljalo Ministrstvo za finance.  

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se zmanjšujejo za dobrih 67 tisoč €, in sicer v okviru projekta 
Tehnična in druga dokumentacija, za projekt Elena Mobility  ne načrtujemo več sredstev iz ostalih občin. 
Projekt se je razdelil na področje mobilnosti in področje energetike in za slednje načrtujemo dobrih 20 
tisoč € v okviru projekta Elena Energija. 

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije ostajajo nespremenjena. 
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V tabeli so v okviru podskupine Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij prikazani podatki o 
sprejetem rebalansu 2021,  drugem rebalansu 2021 ter razlika med drugim in sprejetim rebalansom: 

Konto Opis 
Sprejeti 

2021 
2. Rebalans 

2021 
2.Reb2021

-sprejeti 

1 2 3 4 4-3 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v € 5.423.930 5.364.104 -59.826 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 3.064.903 3.072.762 7.859 

740001023 Požarna taksa 185.000 185.000 0 

740001042 Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-21. člen ZFO-1 324.783 0 -324.783 

740001067 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež RS 279.861 296.104 16.243 

740001068 Komunalna infrastruktura Mlaka - delež RS 281.516 255.488 -26.028 

740001069 Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež RS 4.928 4.290 -638 

740001071 MOP-Prenova obj.na Cankarjevi 2 (NRP 40018101) 123.790 123.790 0 

740001072 
MOP-Dozid.in rekonstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center (NRP 
40700120) 0 49.963 49.963 

740001102 Oskrba s pitno vodo na obm.Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137) 103.168 103.168 0 

740001111 Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP40700044) 224.004 139.520 -84.484 

740001115 MZI-ES občin.objektov-2.faza (NRP 40720001) 180.000 0 -180.000 

740001120 MIZŠ-Sanacija sevanja radona v vrtcih (NRP 40719021) 19.886 19.886 0 

740001123 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj (NRP 40320001) 413.884 413.884 0 

740001124 Nove tehnologije za urejanje prometa (NRP 40300011) 30.672 30.672 0 

740001125 Dnevno varstvo starejših Planina (NRP 40720051)-RS 70.000 70.000 0 

740001126 Kolesarske povezave v Kranju P7 (podNRP 40619131) RS 92.270 40.000 -52.270 

740001129 Kolesarske povezave v Kranju P10 (podNRP 40619431) RS 19.229 7.500 -11.729 

740001132 P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (NRP40621015)-RS 113.848 113.848 0 

740001133 
P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje 
(NRP40621016)-RS 82.646 82.646 0 

740001134 
P5: Ureditev površin za pešce in kosarje med Gosposvetsko u.in 
Bleiweisovo c. (NRP40621019)-RS 46.430 46.430 0 

740001136 
P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save do Prebačevega 
(NRP40621022)-RS 44.161 0 -44.161 

740001137 
P4: Povezava za pešce in kolesarje po Savskem otoku (NRP40621018)-
RS LIFE 6.388 6.388 0 

740001138 
P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica-Bobovek (NRP40621025)-
RS 13.984 13.984 0 

740001139 
P14: Povezava za kolesarje Kokrica-Brdo-Občina Preddvor (NRP 
40621027) RS 38.868 26.833 -12.035 

740001140 Mestna hiša (NRP 40721011) 0 45.000 45.000 

740004000 MKGP-vzdr.gozdnih cest 6.000 6.000 0 

740004018 Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika 1.000 0 -1.000 

740004019 Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povračilo stroškov 197.587 198.227 640 

740004020 Min.za okolje in pr.-povrač.polov.izplač.trž.subv.najemnin 125.000 109.300 -15.700 

740004021 Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov 36.000 33.267 -2.733 

740004906 
2.val MOK Prih.iz sred.JF zaradi covid 19-sred.države-dod.po 
123.čl.ZIUOPDVE 0 112.000 112.000 

740004907 
2.val SSNRK Prih.iz sred.JF zaradi covid 19-sred.države-dod.po 
123.čl.ZIUOPDVE 0 1.800 1.800 

740004908 
2.val MIK Prih.iz sred.JF zaradi covid 19-sred.države-dod.po 
123.čl.ZIUOPDVE 0 50.600 50.600 

740019000 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti 
občin 0 487.174 487.174 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 489.602 421.917 -67.685 

740100006 Prisp.za gas.reš.službo 95.000 95.000 0 

740100300 Sofinanc.poslov.oš h. puhar 30.000 30.000 0 

740100301 Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zaposlenim 136.415 136.415 0 

740100302 
Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-prispevki delodajalcev za 
soc.var. 20.277 20.277 0 
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740100303 Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški 51.251 51.251 0 

740100350 Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl 47.000 47.000 0 

740100351 Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var 8.000 8.000 0 

740100352 Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški 6.600 6.600 0 

740101017 Tehnična in druga dokumentacija (NRP 40621002)-Elena mobility 88.520 0 -88.520 

740101018 Prej.sred.dr.občin - NRP 40621060 Elena Energija 0 20.835 20.835 

740101300 Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS 4.739 4.739 0 

740101301 Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS 1.800 1.800 0 

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 1.869.425 1.869.425 0 

740301001 
Prejeta sredstva od Eko sklada j.s.za nepovr.fin.spodb.za nakup novih 
vozil za cestni promet (NRP 40921001) 951.849 951.849 0 

740301003 Vrtec Bitnje (NRP 40719015)-Eko sklad 172.856 172.856 0 

740301009 
P7: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do 
Okroglega (NRP40621021)-Eko sklad 48.000 48.000 0 

740301012 
P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-
športni park (NRP40621029)-Eko sklad 286.320 286.320 0 

740301013 
P17: Povezava za pešce in kolesarje Primskovo-Predoslje 
(NRP40621030)-Eko sklad 410.400 410.400 0 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih 
držav (9.667.581 €) -1.716.977 € 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav se v 
drugem rebalansu zmanjšujejo za dobrih 1,7 mio €, od tega za 186 tisoč e € v okviru strukturnih skladov 
ter dobrih 1,5 mio € v okviru kohezijskega sklada. 

Znižanje prihodkov iz strukturnih skladov je v okviru projekta Prizidek telovadnice na OŠ S. Žagarja, za 
katerega  pričakujemo del prihodka šele v letu 2022 ter v okviru projekta Trajnostna mobilnost v Kranju, 
pri kateremu se je izvedba določenih podprojektov zamaknila v prihodnje leto. 

Na znižanje prihodkov iz kohezijskega sklada prav tako vplivajo zamiki izvedbe realizacij projektov 
Trajnostna mobilnost v Kranju, Kolesarske povezave v Kranju 7-12  ter predvsem v okviru projekta 
Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza. Pogajanja za izbor izvajalca za izvedbo investicije še niso 
zaključena, kar pomeni, da bo izvedba same investicije izvedena v bistveno manjšem obsegu od 
načrtovane in tako posledično tudi ne bo prihodkov. 

V tabeli so v okviru podskupine Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije in iz drugih držav prikazani podatki o projektih, pri katerih se sredstva v drugem rebalansu leta 2021 
povečujejo, zmanjšujejo ali se jih na novo uvršča med prihodke.  Prikazani so podatki o sprejetem 
rebalansu 2021, drugem rebalansu 2021 ter razlika med drugim rebalansom in sprejetim rebalansom: 

Konto Opis Sprejeti 
2021 

2. Rebalans 
2021 

2Reb2021-
sprejeti 

1 2 3 4 4-3 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav v € 9.667.581 7.950.604 -1.716.977 

7412 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije iz strukturnih skladov 3.367.994 3.181.771 -186.223 

741201001 
Dozid.in rekonstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center(ESRR)(NRP 
40700120) 0 199.854 199.854 

741201004 MOP-Prenova objekta na Cankarjevi ul.2 (NRP 40018101) 495.161 495.161 0 
741201017 Prizid.telovad.na OŠ S.Žagarja (MOP)(NRP 40700044) 896.018 558.080 -337.938 
741201020 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj (NRP 40320001)-ESRR 965.730 965.730 0 
741201022 P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato polje (NRP40621015)-EU ESRR 455.394 455.394 0 

741201023 
P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko u.in 
Bleiweisovo c.(NRP40621019)-EU ESRR 185.722 185.722 0 

741201025 Zmanjšanje emisij v prometu (NRP 40921001) 214.498 214.498 0 

741201026 
P14: Povezava za kolesarje Kokrica-Brdo-Občina Preddvor (NRP 
40621027)--ESRR 155.471 107.332 -48.139 

7413 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije iz kohezijskega sklada 6.299.587 4.768.833 -1.530.754 

741301018 Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137) 584.590 584.590 0 
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741301024 MZI-ES občin.objektov-2.faza (NRP 40720001) 1.020.000 0 -1.020.000 
741301028 Nove tehnologije za urejanje prometa (NRP 40300011) 122.690 122.690 0 
741301032 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež EU 1.585.881 1.677.922 92.041 
741301033 Komunalna infrastruktura Mlaka - delež EU 1.595.259 1.447.763 -147.496 
741301034 Komunalna infrastr. Mlaka in Britof-Predoslje-obveščanje-delež EU 27.923 24.311 -3.612 
741301035 Dnevno varstvo starejših Planina (NRP 40720051)-EU 280.000 280.000 0 
741301036 Kolesarske povezave v Kranju P7 (podNRP 40619131) EU 369.081 160.000 -209.081 
741301039 Kolesarske povezave v Kranju P10 (podNRP 40619431) EU 108.963 43.000 -65.963 

741301043 
P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje 
(NRP40621016)-EU DRR 330.586 330.586 0 

741301044 
P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvo preko Save od Jame do 
Prebačevega (NRP40621022)-EU DRR 176.643 0 -176.643 

741301045 
P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku (NRP40621018)-EU 
LIFE 17.035 17.035 0 

741301046 P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica-Bobovek (NRP40621025)-EU 35.936 35.936 0 
741301047 Investicije zavoda za turizem in kulturo Kranj (NRP 40318003)-EU LIFE 45.000 45.000 0 

 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (1.052.828 €) -503.039 € 

Prejeta sredstva iz EU in drugih držav se v rebalansu zmanjšujejo za dobrih 503 tisoč €. 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije (68.107 €) 0 € 

Ostala  prejeta sredstva iz proračuna EU ostajajo nespremenjena.  

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav (984.721 €) -503.039 € 

V okviru projekta Tehnična in druga dokumentacija zmanjšujemo prihodek za dobrih 594 tisoč €, na novo 
pa načrtujemo dobrih 91 tisoč € v okviru projekta Elena Energija. NRP tehnična in druga dokumentacija je 
v fazi sprejema proračuna za leto 2021  združevala finančna sredstva tehnične pomoči ELENA mobilnost 
in ELENA energija, ki jih sofinancira EIB za pripravo investicijskih projektov.  Zaradi večletnega trajanja 
projekta in večje preglednosti, se v  rebalansu predlaga ločitev sredstev na sredstva za področje mobilnosti 
in sredstva za  področje energetike. Sredstva  nameravamo koristiti v naslednjih 3 (energija) oziroma 4 
letih (mobilnost) za pripravo dokumentacije in postopkov za izvedbo investicijskih projektov prej 
omenjenih področij. 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI  (76.302.61 5 €)  3.1 79.2 60 €  

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov: 

- tekoči odhodki (skupina 40), 
- tekoči transferi (skupina 41), 
- investicijski odhodki (skupina 42) in 
- investicijski transferi (skupina 43). 

                                                                                                                                                          v € 

Konto Opis Sprejeti 2021 Veljavni 2021 2. Rebalans 
2021 

Razlika: 
 2.Reb-SP 

1 2 3 4 5 5-3 
40 TEKOČI ODHODKI 20.379.159 20.299.516 20.740.928 361.769 
41 TEKOČI TRANSFERI 27.618.374 27.409.994 27.069.393 -548.981 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 25.404.230 25.618.316 29.586.765 4.182.535 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.900.852 2.974.789 2.084.789 -816.063 
  SKUPAJ: 76.302.615 76.302.615 79.481.875 3.179.260 

 

Odhodki se v rebalansu v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za dobrih 3,1 mio €, največ (4,1 
mio €) v okviru investicijskih odhodkov. Tekoči odhodki se povečujejo za dobrih 361 tisoč €, tekoči transferi 
se znižujejo za dobrih 548 tisoč €, prav tako se znižujejo investicijski transferi, in sicer za 816 tisoč €. 
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40 TEKOČI ODHODKI (20.379.159 €) 361.769 € 

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno 
varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve. 
Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in 
komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za 
najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in 
fizične osebe. 

Konto Opis 
Sprejeti 

2021 
Veljavni 

2021 
 Rebalans 

2021 
Razlika: 

2.Reb-SP 
1 2 3 4 5 5-3 

40 TEKOČI ODHODKI v € 20.379.159 20.299.516 20.740.928 361.769 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4.336.320 4.336.320 4.526.790 190.470 
401 Prispevki delodaj.za soc.varnost 652.760 652.760 700.580 47.820 
402 Izdatki za blago in storitve 12.346.369 12.266.726 12.474.258 127.889 
403 Plačila domačih obresti 392.000 392.000 342.000 -50.000 
409 Rezerve 2.651.710 2.651.710 2.697.300 45.590 

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (4.336.320 €) 190.470 € 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (652.760 €) 47.820 € 

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev se v primerjavi s sprejetim 
proračunom povečujejo za dobrih 238 tisoč €. Glavnina (150 tisoč €) povišanja je zaradi izplačil dodatka 
za delo v posebnih pogojih, namreč zaradi podaljšanja razglasitve epidemije virusa Covid 19 zagotavljamo 
sredstva za ta namen. Izplačana sredstva teh dodatkov financira država iz proračuna Ministrstva za finance 
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tako, da na drugi strani planiramo tudi prihodke iz državnega proračuna. Ostalo povišanje pa je v 
zagotovitvi sredstev za plačo v.d. ravnatelja OŠ Janeza Puharja Kranj - Center. Do ustanovitve novega 
javnega zavoda (1. 9. 2021) se bodo sredstva za ta namen zagotavljala v okviru plačnih kontov, za obdobje 
po tem, pa se bodo zagotovila v okviru konta 413 Drugi tekoči domači transferi. 

402 Izdatki za blago in storitve (12.346.369 €) 127.889 € 

Konto Opis Sprejeti 
2021 

Veljavni 
2021 

2.Rebalans 
2021 

Razlika: 
2.Reb-SP 

1 2 3 4 5 6 
402 Izdatki za blago in storitve 12.346.369 12.266.726 12.474.258 127.889 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.585.178 1.552.469 1.568.968 -16.210 
4021 Posebni material in storitve 2.027.494 1.998.042 2.097.468 69.974 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.026.122 1.044.838 1.077.053 50.931 
4023 Prevozni stroški in storitve 1.703.567 1.656.386 1.651.686 -51.881 
4024 Izdatki za službena potovanja 12.474 12.474 12.474 0 
4025 Tekoče vzdrževanje 4.510.983 4.467.941 4.517.591 6.608 
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 849.447 900.850 887.280 37.833 
4027 Kazni in odškodnine 22.634 27.356 27.356 4.722 
4029 Drugi operativni odhodki 608.470 606.370 634.382 25.912 

 

 

Izdatki za blago in storitve so se v primerjavi s sprejetim rebalansom povečali za dobrih 127 tisoč € €.  

V okviru konta Pisarniški in splošni material in storitve se sredstva znižujejo za dobrih 16 tisoč. 

Predvideni odhodki konta Posebni material in storitve se povečujejo slabih 70 tisoč €. Največji porast v 
primerjavi s sprejetim rebalansom je v okviru proračunske postavke Pametno mesto Kranj. Sredstva v 
okviru postavk Civilne zaščite, Materialni stroški-okolje ter Program opremljanja zemljišča pa se znižujejo. 

Predvidena sredstva konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije se povečujejo  za dobrih 
50 tisoč €. Za dobrih 13 tisoč € se povečujejo stroški ogrevanja, predvsem v okviru osnovnega šolstva. 
Sredstva za pokrivanje stroškov za električno energijo se povečujejo za 12 tisoč €, največ (7 tisoč €) v okviru 
proračunske postavke Taksa za obremenjevanje vode.  Za 24 tisoč € se povečujejo sredstva za kritje 
stroška porabe vode in komunalne storitve, od tega 21 tisoč € v okviru proračunske postavke Taksa za 
obremenjevanje vode. Nekoliko povečujemo tudi sredstva za stroške telefona, faksa in elektronske pošte,  
sredstva za poštnino in kurirske storitve pa se znižujejo. 

Prevozni stroški in storitve se skupaj znižujejo za dobrih 51 tisoč €, predvsem iz naslova vzdrževanj in 
popravil vozil ter za gorivo za vozila, znižujejo pa se tudi sredstva za najem vozil in selitvene stroške oz. 
sredstva za ta namen se sedaj planirajo na novo odprtem kontu Najem vozil. 

Izdatki za službena potovanja ostajajo nespremenjena. 

Predvideni odhodki Tekočega vzdrževanja se povečujejo za dobrih 6 tisoč €. Na povečanje največ vpliva 
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povečanje sredstev na postavki Materialni stroški-okolje. 

Sredstva za Poslovne najemnine in zakupnine se povečujejo za dobrih 37 tisoč €, in sicer zaradi pravilnejše 
uvrstitve odhodka zmanjšujemo sredstva na podkontu Druge najemnine, zakupnine in licenčnine ter 
načrtujemo sredstva na podkontu Najem vozil.   

Sredstva konta Kazni in odškodnine povečujemo za dobrih 4 tisoč € v okviru proračunske postavke Pomoči 
v osnovnem šolstvu. 

Drugi operativni odhodki se povečujejo za dobrih 25 tisoč €, največ (9 tisoč €) v okviru proračunske 
postavke Plačilni promet. Razlog je v dejstvu, da smo trenutno zelo likvidni, banke pa (po pozitivni obrestni 
meri) ne sprejemajo kratkoročnih depozitov. Primorani smo torej plačevati negativne obresti na nočne 
depozite (tudi pri Banki Slovenije) tako za MO Kranj kot za naše javne zavode (vključno z Gorenjskimi 
lekarnami in OZG). Za skoraj 9 tisoč € se povečujejo sredstva v okviru postavke Oskrba z vodo-investicije 
in investicijski transfer ter dobrih 6 tisoč € za Tajniška opravila v okviru krajevnih skupnosti. 

403 Plačila domačih obresti (392.000 €) -50.000 € 

V rebalansu predvidevamo za 50 tisoč € manj sredstev za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri 
poslovnih bankah. Znižanje je posledica nižje obrestne mere EURIBOR od predvidene v sprejetem 
rebalansu. Drugi razlog je v dejstvu, da črpanje novega kredita predvidevamo fazno šele v drugi polovici 
leta. 

409 Rezerve (2.651.710 €) 45.590 € 

V okviru podskupine Rezerve se povečujejo sredstva proračunskih skladov za dobrih 45 tisoč € 
(proračunski stanovanjski sklad). 

 

41 TEKOČI TRANSFERI (27.618.374 €) -548.981 € 

V skupino tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) 
od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve.   

Tekoči transferi so se v rebalansu znižali za slabih 549 tisoč €, od tega so se Drugi tekoči domači transferi 
zmanjšali za 429 tisoč €, transferi posameznikom in gospodinjstvom za 29 tisoč €, transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam za dobrih 90 tisoč €, subvencije pa so ostale nespremenjene. 

Konto Opis Sprejeti 
2021 

Veljavni 
2021 

2.Rebalans 
2021 

Razlika: 
2.Reb-SP 

1 2 3 4 5 5-3 
41 TEKOČI TRANSFERI 27.618.374 27.409.994 27.069.393 -548.981 
410 Subvencije 685.630 685.630 685.630 0 
411 Transf. posamez.in gospodinj. 12.383.643 12.323.173 12.293.173 -90.470 
412 Transf.nepridobit.org.in ustan. 1.995.399 1.966.048 1.966.048 -29.351 
413 Drugi tekoči domači transferi 12.553.702 12.435.143 12.124.542 -429.160 
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410 Subvencije (685.630 €) 0 € 

Sredstva namenjena za subvencije so ostala nespremenjena. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (12.383.643 €) -90.470 € 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se v drugem rebalansu zmanjšali za dobrih 90 tisoč €, od 
tega največ (55 tisoč €) za regresiranje prevozov v šolo, dobrih 27 tisoč € za plačilo razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili staršev ter za 7 tisoč € drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (1.995.399 €) -29.351 € 

Višina transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v rebalansu znižuje za dobrih 29 tisoč €. 
Sredstva v višini 10 tisoč € na postavki Sofinanciranje prevozov za starejše in invalide so bila planirana na 
napačnem kontu, sedaj se planirajo v okviru konta 402 Izdatki za blago in storitve, za 20 tisoč € pa se 
znižujejo sredstva na postavki Šport-materialni stroški uprave. 

413 Drugi tekoči domači transferi (12.553.702 €) -429.160 € 

Drugi tekoči domači transferi se v drugem rebalansu zmanjšujejo za dobrih 429 tisoč €, od tega  za dobrih 
380 tisoč € za plačilo prispevka v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb. Ker ob pripravi prvega rebalansa 
proračuna za leto 2021 še ni bilo znano kdaj bo država prevzela tovrstno plačilo, so bila sredstva planirana 
za celo leto. Država je v  skladu z določili Zakona za zmanjšanje stroškov občin prevzela plačilo z januarjem 
2021, tako, da je MO Kranj plačnik teh stroškov le za mesec december 2020 (plačilo v januarju 2021). Iz 
istega razloga zmanjšujemo tudi sredstva namenjena za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki niso 
posredni proračunski uporabniki, in sicer za storitve mrliško ogledne službe. 

Za slabih 35 tisoč € se zmanjšujejo tudi tekoči transferi v javne zavode, od tega 16 tisoč € za plače, 
prispevke in zavarovanje, namreč sredstva za plače in prispevke v.d. ravnatelja OŠ Janeza Puharja Kranj – 
Center so do ustanovitve novega javnega zavoda (1. 9. 2021) planirana v okviru kontov 400 Plače in drugi 
izdatki zaposlenim ter 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost, po tem obdobju pa v okviru 413 
Drugi tekoči domači transferi. Za 19 tisoč € se znižujejo izdatki za blago in storitve, kjer so bila ravno tako 
načrtovana sredstva za mrliško ogledno službo. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (25.404.230 €) 4.182.535 € 

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter 
drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti 
projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja 
občine. 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (25.404.230 €) 4.127.535 € 

Konto Opis 
Sprejeti 

2021 
Veljavni 

2021 
 2.Rebalans 

2021 
Razlika: 

2.Reb-SP 
1 2 3 4 5 5-3 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 25.404.230 25.618.316 29.586.765 4.182.535 
4200 Nakup zgradb in prostorov 65.100 46.700 45.100 -20.000 
4201 Nakup prevoznih sredstev 1.871.814 1.864.847 1.864.847 -6.967 
4202 Nakup opreme 778.349 900.937 756.311 -22.038 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.000 5.450 5.450 450 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.446.788 8.549.950 7.852.579 -594.209 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.001.189 8.807.876 8.801.706 -199.483 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.422.459 1.430.873 6.712.262 5.289.803 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 320.634 380.031 339.211 18.577 

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 3.492.897 3.631.652 3.209.299 -283.598 
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Investicijski odhodki se v drugem rebalansu povečujejo za dobrih 4,1 mio €. Iz  preglednice je razvidno, da 
je največje (za 5,2 mio €) povečanje na podkontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev, skoraj na 
vseh ostalih podkontih v okviru investicijskih odhodkov pa beležimo znižanje. 

V spodnji preglednici so prikazane vrednosti projektov v sprejetem in veljavnem proračunu, v drugem 
rebalansu in razlika med sprejetim proračunom ter drugim rebalansom (v okviru konta skupine): 

Konto NRP Opis 
Sprejeti 

2021 
Veljavni 

2021 
2.Rebalans 

2021 
2.Reb2021-

sprejeti 
1 2 3 4 5 6 6-4 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI v € 25.404.230 25.618.316 29.586.765 4.182.535 
4200   Nakup zgradb in prostorov 65.100 46.700 45.100 -20.000 
  40020001 Nakup prostorov KS Stražišče 45.100 45.100 45.100 0 
  40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto 20.000 1.600 0 -20.000 
4201   Nakup prevoznih sredstev 1.871.814 1.864.847 1.864.847 -6.967 
  40318001 Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom 26.000 26.000 26.000 0 
  40921001 Zmanjšanje emisij v prometu 1.845.814 1.838.847 1.838.847 -6.967 
4202   Nakup opreme 778.349 900.937 756.311 -22.038 
  10018001 Nakup opreme za svetniške skupine 1.500 7.918 7.918 6.418 
  40100001 Pametno mesto 70.000 70.000 70.000 0 
  40218001 Počitniški objekti 3.000 3.000 3.000 0 
  40220001 Nakup opreme - uprava 94.500 94.500 94.500 0 
  40220004 CZ MOK - investicije, investicijski transferi 34.000 34.000 34.000 0 
  40220005 Nakup pohištva - uprava 25.000 25.000 25.000 0 
  40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa 165.000 165.000 165.000 0 
  40318004 Javna razsvetljava 35.000 35.000 35.000 0 
  40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK 21.000 21.000 21.000 0 
  40421001 Odkup laserskega merilnika hitrosti-MIK 0 0 16.082 16.082 
  40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) 15.000 15.000 30.992 15.992 
  40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč 11.300 11.300 11.300 0 
  40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov 1.000 2.000 2.000 1.000 
  40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov 9.000 9.000 9.000 0 
  40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture 5.000 5.613 5.613 613 
  40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture 10.000 10.000 10.000 0 
  40618009 Vzdrževanje CČN Kranj 20.000 20.000 20.000 0 
  40619003 Gradnja manjših parkirišč 500 500 500 0 
  40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše 3.995 3.995 3.995 0 
  40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka 176.900 176.900 0 -176.900 
  40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja 16.000 28.011 28.011 12.011 
  40719015 Vrtec Bitnje 0 97.000 97.000 97.000 
  40800004 Nakup opreme in sredstev za SSNRK 3.475 3.475 3.475 0 
  50000001 Investicije KS 57.179 62.725 62.925 5.746 
4203   Nakup drugih osnovnih sredstev 5.000 5.450 5.450 450 
  50000001 Investicije KS 5.000 5.450 5.450 450 
4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.446.788 8.549.950 7.852.579 -594.209 
  40318004 Javna razsvetljava 100.000 92.140 92.140 -7.860 
  40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop 839.993 832.782 823.993 -16.000 
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  40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 424.970 424.970 348.261 -76.709 
  40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 218.927 406.787 500.496 281.569 
  40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze 0 0 100.000 100.000 
  40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) 1.372.566 1.372.566 1.363.575 -8.991 
  40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju 2.767.947 2.801.636 2.260.905 -507.042 
  40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč 10.900 10.900 10.900 0 
  40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov 30.000 29.000 29.000 -1.000 
  40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov 80.000 185.708 185.708 105.708 
  40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje 170.552 170.552 198.552 28.000 
  40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 185.000 185.000 185.000 0 
  40619003 Gradnja manjših parkirišč 24.980 24.980 24.980 0 
  40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč 180.000 180.000 180.000 0 
  40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka 168.860 73.860 0 -168.860 
  40718022 Športni objekti 60.000 43.976 43.976 -16.024 
  40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein 63.000 63.000 63.000 0 
  40719013 Dozidava vrtca Kokrica 273.500 273.500 63.500 -210.000 
  40719015 Vrtec Bitnje 1.475.593 1.378.593 1.378.593 -97.000 
4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.001.189 8.807.876 8.801.706 -199.483 
  40018001 Urbana prenova Kranja 1 885.904 830.904 830.904 -55.000 
  40218001 Počitniški objekti 8.000 8.000 8.000 0 
  40220007 Obnova stavbe MOK 120.000 120.000 120.000 0 
  40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa 40.515 40.515 40.515 0 
  40318004 Javna razsvetljava 250.000 230.000 230.000 -20.000 
  40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj 788.583 746.195 746.195 -42.388 
  40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK 500 500 500 0 
  40600153 Križišča in krožišča 91.000 91.000 105.000 14.000 
  40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze 0 0 175.000 175.000 
  40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 95.000 95.000 77.500 -17.500 
  40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju 384.300 315.822 315.822 -68.478 
  40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč 10.000 10.000 10.000 0 
  40618002 Pokopališče Kranj 87.000 87.000 87.000 0 
  40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov 150.000 148.364 148.364 -1.636 
  40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov 10.000 10.000 10.000 0 
  40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture 75.000 75.000 75.000 0 
  40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov 220.000 114.292 114.292 -105.708 
  40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture 60.000 60.000 342.000 282.000 
  40618009 Vzdrževanje CČN Kranj 200.000 200.000 200.000 0 
  40618011 Urejanje brežin 28.000 28.000 28.000 0 
  40618012 Urejanje pokopališč KS 20.000 20.000 50.000 30.000 
  40618014 Pokopališče Bitnje 19.845 19.845 19.845 0 
  40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 29.000 29.000 29.000 0 
  40618017 Domovi po KS 47.000 47.000 47.000 0 
  40618019 Avtobusna postajališča 28.000 28.000 49.000 21.000 
  40618021 Investicijsko vzdrževanje cest 288.670 288.670 388.670 100.000 
  40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje 200.791 200.791 200.791 0 
  40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 734.000 734.000 734.000 0 
  40619003 Gradnja manjših parkirišč 1.520 1.520 1.520 0 
  40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše 26.300 26.300 26.300 0 
  40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 1.441.993 1.441.993 796.323 -645.670 
  40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja 1.370.522 1.370.522 1.370.522 0 
  40718022 Športni objekti 34.000 59.000 94.000 60.000 
  40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja 450.000 437.989 437.989 -12.011 
  40718080 Spominska obeležja 22.000 22.000 22.000 0 
  40719021 Investicijski transferi-vrtci 9.760 9.760 9.760 0 
  40720051 Dnevno varstvo starejših-Planina 569.372 566.372 566.372 -3.000 
  40721010 Sejmišče 3 61.564 61.564 61.564 0 
  40721011 Mestna hiša 20.000 100.000 100.000 80.000 
  50000001 Investicije KS 123.050 132.958 132.958 9.908 
4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.422.459 1.430.873 6.712.262 5.289.803 
  40600029 LN Planina-jug 70.000 70.000 70.000 0 
  40600031 LN Britof - Voge 30.000 30.000 30.000 0 
  40600153 Križišča in krožišča 23.500 23.500 23.500 0 
  40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju 158.080 148.180 166.180 8.100 
  40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov 1.000 1.000 1.000 0 
  40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov 500 500 500 0 
  40618016 Odkup obstoječih cest 180.000 180.000 180.000 0 
  40618021 Investicijsko vzdrževanje cest 40.000 34.453 34.453 -5.547 
  40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 195.000 195.000 195.000 0 
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  40619003 Gradnja manjših parkirišč 1.000 1.000 1.000 0 
  40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 45.274 33.274 21.275 -23.999 
  40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke 55.000 105.162 385.000 330.000 
  40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto 202.000 171.675 0 -202.000 
  40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje 346.745 346.745 346.745 0 
  40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo 21.560 21.560 21.560 0 
  40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje 0 0 5.167.225 5.167.225 
  40718022 Športni objekti 52.800 68.824 68.824 16.024 
4207   Nakup nematerialnega premoženja 320.634 380.031 339.211 18.577 
  10018001 Nakup opreme za svetniške skupine 0 2.832 2.832 2.832 
  40100001 Pametno mesto 120.000 160.000 120.000 0 
  40220001 Nakup opreme - uprava 66.000 66.000 66.000 0 
  40220010 CITYCIRCLE - nadgradnja programske opreme 20.000 20.000 20.000 0 
  40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa 40.000 40.000 40.000 0 
  40318001 Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom 60.000 60.000 60.000 0 
  40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK 11.500 11.500 11.500 0 
  40618021 Investicijsko vzdrževanje cest 0 4.047 4.047 4.047 
  40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 0 12.000 11.180 11.180 
  40800004 Nakup opreme in sredstev za SSNRK 2.484 2.484 2.484 0 
  50000001 Investicije KS 650 1.168 1.168 518 

4208   
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 3.492.897 3.631.652 3.209.299 -283.598 

  40018001 Urbana prenova Kranja 1 38.221 38.221 38.221 0 
  40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa 53.362 53.362 53.362 0 
  40318004 Javna razsvetljava 20.000 0 0 -20.000 
  40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj 14.595 56.983 112.983 98.388 
  40600017 Pot na Jošta 5.000 5.000 18.000 13.000 
  40600031 LN Britof - Voge 10.000 10.000 10.000 0 
  40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop 20.856 28.067 36.856 16.000 
  40600153 Križišča in krožišča 2.300 2.300 2.300 0 
  40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 7.554 9.302 14.357 6.803 
  40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 7.418 6.063 7.982 564 
  40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze 13.000 13.000 26.500 13.500 
  40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) 18.925 25.866 26.200 7.275 
  40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 5.000 5.000 2.500 -2.500 
  40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju 375.455 432.078 332.623 -42.832 
  40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč 2.800 2.800 2.800 0 
  40618002 Pokopališče Kranj 3.000 3.000 3.000 0 
  40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov 7.500 7.500 7.500 0 
  40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov 500 500 500 0 
  40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture 33.000 33.000 30.000 -3.000 
  40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov 3.000 3.000 3.000 0 
  40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture 18.000 18.000 34.000 16.000 
  40618011 Urejanje brežin 1.000 1.000 1.000 0 
  40618012 Urejanje pokopališč KS 5.000 5.000 0 -5.000 
  40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 5.000 5.000 5.000 0 
  40618017 Domovi po KS 13.000 13.000 13.000 0 
  40618019 Avtobusna postajališča 2.000 2.000 1.000 -1.000 
  40618021 Investicijsko vzdrževanje cest 10.000 10.000 10.000 0 
  40618023 Počakaj na BUS 800 800 800 0 
  40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje 1.501 1.501 1.731 230 
  40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 19.000 19.000 19.000 0 
  40619003 Gradnja manjših parkirišč 1.000 1.000 1.000 0 
  40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 114.378 112.908 67.388 -46.990 
  40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke 310.000 259.838 259.838 -50.162 
  40620001 Obnova Kidričeve ceste 105.000 105.000 120.000 15.000 
  40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto 10.000 41.794 65.490 55.490 
  40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje 166.715 166.715 166.715 0 
  40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo 30.000 30.000 30.000 0 
  40621002 Tehnična in druga dokumentacija 1.091.200 1.088.336 460.000 -631.200 
  40621010 Prestavitev Pševske ceste 0 0 15.000 15.000 
  40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč 20.000 20.000 20.000 0 
  40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka 31.720 31.720 60.000 28.280 
  40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole 0 55.000 55.000 55.000 
  40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje 0 0 159.834 159.834 
  40621060 Elena Energija 0 0 85.821 85.821 
  40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja 36.412 36.412 36.412 0 
  40718022 Športni objekti 5.000 5.000 5.000 0 
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  40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja 73.000 73.000 73.000 0 
  40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein 17.000 17.000 17.000 0 
  40718080 Spominska obeležja 3.000 3.000 3.000 0 
  40719004 Dom upokojencev 460.000 467.960 467.960 7.960 
  40719013 Dozidava vrtca Kokrica 35.500 35.500 35.500 0 
  40719015 Vrtec Bitnje 75.697 75.697 75.697 0 
  40719021 Investicijski transferi-vrtci 488 488 488 0 
  40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza 0 4.941 4.941 4.941 
  40720031 Dom kulture Simona Jenka 65.000 65.000 65.000 0 
  40720041 Plezalni center Zlato polje 10.000 10.000 10.000 0 
  40720051 Dnevno varstvo starejših-Planina 15.000 15.000 15.000 0 
  40721001 Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza 100.000 100.000 20.000 -80.000 

V spodnji tabeli so prikazani le projekti v okviru skupine 420, katerim se je vrednost v drugem rebalansu 
spremenila glede na sprejeti proračun:  

Konto NRP Opis Sprejeti 
2021 

Veljavni 
2021 

2.Rebalans 
2021 

2Reb2021-
sprejeti 

1 2 3 6 7 8 9 

420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev v € 25.404.230 25.618.316 29.586.765 4.182.535 

  10018001 Nakup opreme za svetniške skupine 1.500 10.750 10.750 9.250 

  40018001 Urbana prenova Kranja 1 924.125 869.125 869.125 -55.000 

  40318004 Javna razsvetljava 405.000 357.140 357.140 -47.860 

  40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj 803.178 803.178 859.178 56.000 

  40421001 Odkup laserskega merilnika hitrosti-MIK 0 0 16.082 16.082 

  40600017 Pot na Jošta 5.000 5.000 18.000 13.000 

  40600153 Križišča in krožišča 116.800 116.800 130.800 14.000 

  40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 432.524 434.272 362.618 -69.906 

  40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 226.345 412.850 508.478 282.133 

  40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze 13.000 13.000 301.500 288.500 

  40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) 1.406.491 1.413.432 1.420.767 14.276 

  40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 100.000 100.000 80.000 -20.000 

  40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju 3.685.782 3.697.716 3.075.530 -610.252 

  40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov 189.500 187.864 187.864 -1.636 

  40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture 113.000 113.613 110.613 -2.387 

  40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture 88.000 88.000 386.000 298.000 

  40618012 Urejanje pokopališč KS 25.000 25.000 50.000 25.000 

  40618019 Avtobusna postajališča 30.000 30.000 50.000 20.000 

  40618021 Investicijsko vzdrževanje cest 338.670 337.170 437.170 98.500 

  40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje 372.844 372.844 401.074 28.230 

  40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 1.601.645 1.600.175 896.166 -705.479 

  40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke 365.000 365.000 644.838 279.838 

  40620001 Obnova Kidričeve ceste 105.000 105.000 120.000 15.000 

  40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto 232.000 215.069 65.490 -166.510 

  40621002 Tehnična in druga dokumentacija 1.091.200 1.088.336 460.000 -631.200 

  40621010 Prestavitev Pševske ceste 0 0 15.000 15.000 

  40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka 377.480 282.480 60.000 -317.480 

  40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole 0 55.000 55.000 55.000 

  40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje 0 0 5.327.059 5.327.059 

  40621060 Elena Energija 0 0 85.821 85.821 

  40718022 Športni objekti 151.800 176.800 211.800 60.000 

  40719004 Dom upokojencev 460.000 467.960 467.960 7.960 

  40719013 Dozidava vrtca Kokrica 309.000 309.000 99.000 -210.000 

  40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza 0 4.941 4.941 4.941 

  40720051 Dnevno varstvo starejših-Planina 584.372 581.372 581.372 -3.000 

  40721001 Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza 100.000 100.000 20.000 -80.000 

  40721011 Mestna hiša 20.000 100.000 100.000 80.000 

  40921001 Zmanjšanje emisij v prometu 1.845.814 1.838.847 1.838.847 -6.967 

  50000001 Investicije KS 185.879 202.301 202.501 16.622 
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (2.900.852 €) -816.063 € 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski 
transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.  

Konto Opis 
Sprejeti 

2021 
Veljavni 

2021 
2.Rebalans 

2021 
Razlika: 

2.Reb-SP 
1 2 3 4 5 5-3 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI v € 2.900.852 2.974.789 2.084.789 -816.063 
431 Inv. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. uporab. 1.864.600 1.858.159 882.959 -981.641 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.036.252 1.116.630 1.201.830 165.578 

 

Predvidena vrednost investicijskih transferov v drugem rebalansu se v primerjavi s sprejetim rebalansom 
zmanjšuje za dobrih 816 tisoč €. Transferi pravnim in fizičnim osebam se zmanjšujejo za dobrih 981 tisoč 
€, proračunskim uporabnikom pa se zvišujejo za dobrih 165 tisoč €. 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (1.864.600 €) -
981.641 € 

Konto NRP Opis Sprejeti 
2021 

Veljavni 
2021 

2Rebalans 
2021 

2Reb2021-
sprejeti 

1 2 3 4 5 6 6-4 

431   
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki 
niso proračunski uporabniki v € 1.864.600 1.858.159 882.959 -981.641 

431000   
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 284.600 283.100 287.900 3.300 

  40220003 GZ MOK - investicije, investicijski transferi 163.600 163.600 168.400 4.800 
  40220004 CZ MOK - investicije, investicijski transferi 81.000 81.000 81.000 0 

  40621050 
Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v 
MOK 20.000 20.000 20.000 0 

  50000001 Investicije KS 20.000 18.500 18.500 -1.500 
431300   Investicijski transferi privatnim podjetjem 1.540.000 1.535.059 555.059 -984.941 

  40621050 
Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v 
MOK 40.000 40.000 40.000 0 

  40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza 1.500.000 1.495.059 515.059 -984.941 
431400   Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 40.000 40.000 40.000 0 

  40621050 
Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v 
MOK 40.000 40.000 40.000 0 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se v rebalans dodatno uvrščajo sredstva za investicije Gasilske zveze 
MOK v višini dobrih 4 tisoč €, za dobrih tisoč € se zmanjšujejo investicijski transferi v okviru projekta 
krajevnih skupnosti ter za skoraj 985 tisoč € se zmanjšujejo investicijski transferi, namenjeni za projekt 
Energetske sanacije občinskih objektov. 
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I I .  P O S E B N I  D E L  ( P K )  

0 1  P O L I T I Č N I  S I S T E M  ( 4 5 1 . 0 5 6 ) 1 4 . 7 7 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje sicer  zajema financiranje političnih strank, izplačevanje sejnin udeležencem na sejah 
Mestnega sveta Mestne občine Kranj in komisij, ki delujejo v okviru mestnega sveta, vključena so tudi 
sredstva za delovanje svetniških skupin. Ta del planiranih sredstev se z rebalansom ne spreminja, 
dodan pa je nov program 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov zaradi načrtovanja 
izvedbe referenduma o spremembi območij krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Planina. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema člani 
Mestnega sveta Mestne občine Kranj in člani komisij mestnega sveta, pa tudi neposredne demokracije 
z osebnim izrekanjem občanov (npr. referendum, zbor občanov). 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

01 01 Po l it ičn i s ist em  (451 .056 )  1 4.7 70 €  

Opis glavnega programa 

Plan sredstev za dejavnosti občinskega sveta, zupana in podžupanov se dopolnjuje s planom sredstev 
za izvedbo referenduma za spremembo območij krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Planina. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju delovanja Mestnega sveta Mestne občine Kranj in njegovih delovnih teles 
je čim bolj kakovostno uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank, ki delujejo v mestnem 
svetu. Po potrebi se zagotovi tudi neposredno odločanje občanov na referendumu ali zboru občanov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

01019001 Dejavnost občinskega sveta (268.536) 0 € 

Opis podprograma 

Zagotovitev sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnim svetnikom. 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (0) 14.770 € 

Opis podprograma 

Izvedba referenduma za spremembo območij krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Planina. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE) 

Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB3; Ur. l. RS 134/2020) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje ustavne pravice državljanov, da se osebno izrečejo o vprašanju na referendumu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev pravilnega postopka spremembe območij krajevnih skupnosti, o čemer občani območja, 
na katerem se spreminjajo zamejitve krajevnih skupnosti, odločijo na referendumu. 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (182.520) 0 € 

0 2  E K O N O M S K A  I N  F I S K A L N A  A D M I N I S T R A C I J A  ( 5 8 . 1 5 0 )  9 . 0 0 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor 
nad porabo javnih financ. V okviru Oddelka za finance se na tem področju zagotavljajo sredstva 
potrebna za vodenje finančnih zadev, in sicer za izvajanje storitev plačilnega prometa. V okviru 
proračunskega uporabnika Nadzorni odbor se zagotavljajo sredstva za delovanje le-tega. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje plačilnih obveznosti občine, 
zagotavljanje likvidnosti občine ter opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s 
premoženjem občine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji Urada za finance so zagotavljanje nemotenega poslovanja plačilnega prometa MO 
Kranj, nemotenega finančnega poslovanja, usmerjanje in vodenje proračunskih uporabnikov pri 
pripravi proračuna, nadzor in svetovanje pri izvrševanju proračuna, zagotavljanje zanesljivih in 
pravočasnih računovodskih informacij. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02 02 Ure janje na p odročju f iska lne po l it ike  (33 .10 0)  9.0 00 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa, pokrivanje stroškov 
prodaje terjatev in kapitalskih deležev. Oddelek za finance vodi, upravlja in ureja javne finance na ravni 
občine. Skrbi za pripravo proračuna, morebitnih sprememb proračuna, rebalansa, polletnega poročila 
in zaključnega računa. V tej povezavi nudi tudi strokovno pomoč ostalim notranje organizacijskim 
enotam, kot tudi za samo izvrševanje proračuna. Zagotavlja tudi zahtevane podatke in pripravlja 
finančna poročila. 

Prav tako skrbi za pravočasno plačevanje obveznosti celotnih stroškov, kot tudi stroškov, nastalih pri 
plačilnem prometu. Poleg tega vzpostavlja, vodi in ureja terjatve do poslovnih partnerjev (tako do 
fizičnih kot do pravnih oseb), spremlja in ureja terjatve, ki so bile dane v izvršbo oz. v izterjavo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji Oddelka za finance so zagotavljanje nemotenega poslovanja plačilnega prometa MO 
Kranj, nemotenega finančnega poslovanja, usmerjanje in vodenje proračunskih uporabnikov pri 
pripravi proračuna, nadzor in svetovanje pri izvrševanju proračuna, zagotavljanje zanesljivih in 
pravočasnih računovodskih informacij. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: skrb za pravočasno pripravo proračuna, v okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti 
nemoteno izvrševanje proračuna, nadzor nad gospodarnim ravnanje s premoženjem občine, skrb za 
evidentiranje premoženja občine, pravočasno in pravilno zagotavljanje računovodskih informacij 
proračunskim uporabnikom 
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Kazalnik: obdobje sprejetja proračuna, polletnega poročila, zaključnega računa ter ostalih finančnih 
poročil; število dni v letu, ko MO Kranj ne bo mogla poravnati vseh zapadlih obveznosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (33.100) 9.000 € 

Opis podprograma 

Planirajo se sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa- provizija Uprave Republike Slovenije 
za javna plačila, provizija poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)  

- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 
131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)  

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19)  

- Zakon o davku na dodano vrednost  (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 
78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev za financiranje stroškov 
plačilnega prometa MO Kranj, in sicer iz vseh področij delovanja občine. 

Kazalnik: vse poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim 
prometom tekom proračunskega leta. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Tudi kratkoročni cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev za financiranje 
stroškov plačilnega prometa MO Kranj. 

Kazalnik: vse poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim 
prometom tekom proračunskega leta. 

0 3  Z U N A N J A  P O L I T I K A  I N  M E D N A R O D N A  P O M O Č  ( 4 0 . 0 0 0 )  - 4 . 5 0 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Mestna občina Kranj skrbi za mednarodno uveljavitev in prepoznavnost. Krepi stike s pobratenimi in 
prijateljskimi mesti ter razvija nove oblike sodelovanja z novimi partnerji. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so v mednarodni prepoznavnosti Mestne občine Kranj, navezavi neposrednih stikov 
med gospodarskimi in drugimi subjekti ter organizacijami iz Mestne občine Kranj in pobratenimi in 
prijateljskimi mesti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03 02 Medn arodno sodelovan je  in  udeležba  (40 .00 0)  -4.500 €  

Opis glavnega programa 

Mestna občina Kranj skrbi za mednarodno uveljavitev in prepoznavnost. Krepi stike s pobratenimi in 
prijateljskimi mesti ter razvija nove oblike sodelovanja z novimi partnerji. V drugi polovici leta 2021 
računamo na sodelovanje pri spremljajočih aktivnostih ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, saj se bo 
večina dogajanja odvila na Brdu. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so v mednarodni prepoznavnosti Mestne občine Kranj, navezavi neposrednih stikov 
med gospodarskimi in drugimi subjekti ter organizacijami iz Mestne občine Kranj in pobratenimi in 
prijateljskimi mesti. Ob predsedovanju Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021 se nadejamo 
povečane promocije MOK prek vključitve v spremljajoče aktivnosti osrednjih delovnih in drugih srečanj 
na Brdu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (40.000) -4.500 € 

Opis podprograma 

Povezovanje v državi in navzven, še posebej s pobratenimi in prijateljskimi občinami ter širitev 
sodelovanje izven meja EU. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB3; Ur. l. RS 134/2020) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so v mednarodni prepoznavnosti Mestne občine Kranj, navezavi neposrednih stikov 
med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz Mestne občine Kranj in pobratenimi in prijateljskimi 
mesti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so poglabljanje in obnavljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti in 
vzpostavljanje novih povezav v korist razvoja Mestne občine Kranj. 

0 4  S K U P N E  A D M I N I S T R A T I V N E  S L U Ž B E  I N  S P L O Š N E  J A V N E  
S T O R I T V E  ( 1 . 2 3 5 . 7 6 6 )  2 0 . 2 1 1  €  

04 03 Dru ge skupne adm in istr at ivne s lužbe  (1.2 26 .616 )  20.2 11  €  

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (23.000) 5.000 € 

Opis podprograma 

Zagotavlja javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogoča uresničevanje pravic 
fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti uresničevanje 
pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja. 

Kazalnik: obveščeni in informirani občani 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: ažurno objavljanje v glasilih javnega značaja 

Kazalnik: objave v Uradnem listu RS in v Katalogu informacij javnega značaja 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (477.342) 15.211 € 

Opis podprograma 

Planirajo se sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditev, pri katerih je 
organizatorica ali soorganizatorica MO Kranj. Prav tako se planirajo sredstva za večje tradicionalne in 
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priložnostne prireditve, ki jih v sodelovanju z posameznimi službami v mestni upravi operativno izvede 
Zavod za turizem in kulturo Kranj. V okviru 2. rebalansa proračuna MOK za leto 2021 se dodatno 
nameni 30.000 EUR za izvedbo filmskega festivala poleti 2021. 

Vključena so tudi sredstva, ki jih za izvedbo prireditev in protokolarnih dogodkov planirajo posamezne 
krajevne skupnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB3; Ur. l. RS 134/2020) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Mestna občina Kranj skrbi za celostno podobo, predstavitev občine in aktivnosti v okviru mestne 
uprave, posveča pozornost zaslužnim občanom in organizacijam, zagotavlja izvedbe utečenih 
protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter 
tradicionalnih sprejemov in ob večjih pomembnih dogodkih. Prav tako organizira ali je soorganizator 
številnih prireditev, tako tradicionalnih kot novih - vse v prid promocije in prepoznavnosti občine in 
razvojnih programov oziroma v znak spoštovanja in informiranja o dosežkih organizacij in 
posameznikov (področje športa, kulture, gospodarstva, dosežki na področju izobraževanja, občinska 
priznanja, humanitarnost ipd.). Posebna pozornost je namenjena prepoznavnosti krajevnih skupnosti 
in povezovanju med njimi. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Boljša obveščenost občank in občanov o sprotnem dogajanju v MO Kranj, vzpodbuda k obiskom 
prireditev in posredno k podpori razvojnih ciljev Mestne občine Kranj ter krepitvi povezovanja občanov 
kranjske občine in v gorenjski regiji. 

0 6  L O K A L N A  S A M O U P R A V A  ( 8 . 4 7 7 . 2 8 0 )  3 2 9 . 7 3 9  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave ter 
koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so ustanovljeni, ter 
obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 
Konkretno se v okviru tega področja  poleg sredstev za delovanje občinske uprave, zagotavljajo tudi 
sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata Kranj, Skupne službe notranje revizije ter sredstva 
za zagotavljanje materialnih in storitvenih pogojev za delovanje 26 krajevnih skupnosti kot 
neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj.  

To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in 
davke iz naslova plač, sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin 
Slovenije. Sem vključujemo tudi sredstva za svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu, 
sredstva za osveščanje zaposlenih o pomembnosti zavedanja o skrbi za zdravje zaposlenih, službene 
obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske 
uprave in izpolnjevanje nalog na področju obveščanja javnosti, stroške izobraževanja, usposabljanja, 
stroške počitniške dejavnosti ter materialne stroške medobčinskega in mednarodnega sodelovanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Mestni 
občini Kranj in uresničevanje Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030 in drugih programskih 
dokumentov občine. 

Dokument na podlagi katerega se planirajo sredstva za plače občinske uprave je kadrovski načrt. Zaradi 
lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev, ki so vezane na mestne občine se 
zagotavljajo sredstva za vključevanje v združenja občin. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog 
ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine. Učinkovito sodelovanje z drugimi 
organi, institucijami in z javnostjo. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06 03 Dejavnost  obč inske uprave  (8 .350.0 85)  32 9.739 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Medobčinskega inšpektorata Kranj 
in Skupne službe notranje revizije Kranj. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni 
stroški, stroški službenih poti, izobraževanja in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje 
počitniških objektov), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, 
investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup 
prevoznih sredstev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki 
izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030, Občinskega 
programa varnosti, Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu za obdobje 2012-2021, v 
okviru pravic porabe proračunskih sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko in mednarodno 
sodelovanje, z namenom krepitve stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s 
pobratenimi in prijateljskimi občinami, izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne 
občine Kranj ter v zagotavljanju pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi 
notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave 

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave (6.926.206) 307.626 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za delovanje občinske uprave, to so sredstva za plače in druge prejemke 
zaposlenih v občinski upravi (tudi MIK in SSNR), prispevki in davki iz naslova plač, materialni stroški in 
stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov). 

Sem se uvrščajo tudi materialni stroški medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in nekateri 
skupni materialni stroški  za celotno občinsko upravo, kot so naročnine periodičnih in drugih publikacij, 
tiskarske storitve, računalniške storitve in drugi material in storitve. Uvrščajo se tudi  sredstva za 
počitniško dejavnost – upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov v lasti Mestne občine Kranj. 

Vključena so tudi sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, drobni material, komunikacijske, 
poštne in kurirske storitve, stroški najemov vozil, računovodske, revizorske in svetovalne službe, 
stroški uniform in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravniških pregledov zaposlenih 
v Mestni občini Kranj, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske 
storitve, stroške prevoza tako v državi kot v tujini, dela preko študentskega servisa, strokovnega 
izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin ter plačila po avtorskih pogodbah.   

V okviru tega podprograma se uvrščajo tudi potrebna sredstva za delovanje Medobčinskega 
inšpektorata Kranj ter Skupne službe notranje revizije Kranj, razen sredstev investicijskega značaja, 
katera so uvrščena v okviru podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje občinske uprave. 

Sem uvrščamo tudi sredstva potrebna za delovanje 26 krajevnih skupnosti in sicer za materialne 
stroške in storitve. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – 
ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) ), 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju(Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 
50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)  

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)  

- Zakon o delovnih razmerjih(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 
52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE)  

- Zakon o uravnoteženju javnih financ, Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 
105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 
99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 
85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 
72/19 in 174/20 – ZIPRS2122) 

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – 
popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO)  

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 
15/21 – ZDUOP) 

- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) 

- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 
15/21 – ZDUOP) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj: zagotovite sredstev za plače, druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke 
in davke iz naslova plač, zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave. 

Kazalnik: uspešno izvršene naloge iz pristojnosti zaposlenih v občinski upravi, doseganje ciljev bo 
razvidno na podlagi zadovoljstva občanov 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave 

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprav (1.423.879) 22.113 € 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče 
vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje 
upravnih prostorov, investicije v upravne prostore. Sem uvrščamo sredstva za nakup strojne 
računalniške opreme, nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, 
opreme za hlajenje in ogrevanje, opreme za tiskanje, nakup pisarniškega pohištva, opreme za 
varovanje, stroški čistilnega materiala in storitev, stroški električne energije, ogrevanja, voda in 
komunalne storitve, goriva, maziva, nakup, vzdrževanje in popravila za prevozna sredstva, pristojbine 
za registracijo vozil, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, stroški najema strojne in 
programske računalniške in komunikacijske opreme... 

V ta podprogram se prav tako uvrščajo sredstva za delovanje 26 krajevnih skupnosti in sicer za tekoče 
vzdrževanje objektov skupne rabe ter za investicije v krajevne skupnosti. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS 91/15, 14/18) 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)  

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 
15/21 – ZDUOP) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje delovnih pogojev z namenom doseganja kakovostnega, 
gospodarnega in učinkovitega izvajanja nalog v okviru zakonodajnih aktov in notranjih pravil, v okviru 
razpoložljivih sredstev. Cilj je izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave, ki mora 
biti razvojno usmerjena in prilagojena potrebam občanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave. Doseganje zastavljenih 
ciljev se bo merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave v okviru vseh področij, ki so 
v pristojnosti občine. 

0 7  O B R A M B A  I N  U K R E P I  O B  I Z R E D N I H  D O G O D K I H  ( 3 . 3 3 0 . 3 3 6 ) 3 0 . 0 0 0  €  

07 03 C iv i ln a zašč i ta  in  protipožarn a varnost  (3.3 30 .336 )  30.0 00  €  

Opis glavnega programa 

Program zajema opremljanje in usposabljanje Štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj, prostovoljnih 
gasilskih društev, Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter enot Civilne 
zaščite Mestne občine Kranj, nabavi opreme in gasilskih vozil, kot jih predpisuje obstoječa zakonodaja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljati varnost občanov in premoženja Mestne občine Kranj pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je zmanjšati materialno- finančne posledice ter preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih 
posledic (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Cilj je financirati, usposobiti in 
opremiti enote ZIR, Štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj ter profesionalne in prostovoljne enote 
gasilcev Mestne občine Kranj. 

Kazalnik je zadovoljstvo občanov, nematerialna škoda (žrtve), materialna škoda, intervencijski časi 
interventov. Zagotoviti varen umik ljudi in živali ob naravnih nesrečah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih, 07039002 
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 

 

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (260.140) 0 € 

07039002 Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč (3.070.196) 30.000 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Sredstva za PGD (prostovoljna 
gasilska društva) v Mestni občini Kranj so namenjena nabavi gasilske osebne zaščitne opreme (zaščitna 
obleka, obutev čelade, rokavice ipd ), opreme za gašenje ter nakupu gasilskega vozila, kar je določeno 
s sklepom predsedstva GZ (Gasilske zveze) Mestne občine Kranj, na podlagi dogovora s predsedniki in 
poveljniki prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj. Večina sredstev je namenjenih za 
delovanje Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter Gasilske zveze Mestne občine Kranj. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10 in 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite 
in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Servis zaklonišč, alarmiranje in obveščanje (materialno- tehnična usposobljenost Gasilske zveze Kranj 
in Gasilsko reševalne službe Kranj). Financiranje, opremljanje in usposabljanje Gasilske zveze Kranj in 
Gasilsko reševalne službe Kranj. Cilj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati 
število nesreč in preprečitev oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (reševanje, 
preprečevanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). 

 

0 8  N O T R A N J E  Z A D E V E  I N  V A R N O S T  ( 2 2 2 . 0 0 0 )  - 2 . 8 7 7  €  

08 02 Po l ic i jska in  kr im inal ist ična  dejavnost  (22 2.0 00)  -2 .8 77 €  

08029001 Prometna varnost (221.000) -2.877 € 

Opis podprograma 

SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter razvijanje 
prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju MOK, in sicer: obravnava 
cestnoprometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa, skrbi za organizirano vzgojo 
udeležencev v cestnem prometu, usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij 
na področju prometa, predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu, samostojno organizira 
preventivno vzgojne akcije za izboljšanje cestnoprometne varnosti, sodeluje s strokovnimi službami 
občinske uprave Mestne občine Kranj in Policijsko postajo Kranj ter drugimi subjekti na področju 
prometa, sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj in na širšem 
regijskem območju,  z Javno agencijo za varnost cestnega prometa Republike Slovenije in 
ministrstvom, pristojnim za promet. Svetu Mestne občine Kranj predlaga v sprejem programe za 
varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje. 

Komisija varno kolesarim skrbi za skladno razvijanje mreže kolesarskih stez, izvajanje preventivnih 
cestnih ukrepov za povečanje varnosti kolesarjev v cestnem prometu in izobraževanje s področja 
kolesarjenja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

6. člen Zakona o voznikih, Uradni list št. 109/2011, 22. člen Statuta MO Kranj, 38. člen Odloka o ureditvi 
in varnosti cestnega prometa v MO Kranj, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu MO Kranj in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu MO Kranj. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so zmanjšanje prometnih nesreč in s tem večja prometna varnost ter podpora 
trajnostni mobilnosti, kazalci pa so število prometnih nesreč in obseg uporabe sistema izposoje koles. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 

 

1 2  P R I D O B I V A N J E  I N  D I S T R I B .  E N E R G E T S K I H  S U R O V I N  ( 3 . 6 1 9 . 0 9 7 )  - 9 7 9 . 1 7 9  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Kakovostno okolje in ohranjanje narave sta vrednoti, ki ju MOK postavlja v ospredje prihodnjega 
razvoja. Kakovostno okolje pomembno prispeva k zdravju občanov, zagotavlja kakovost bivanja in 
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nenazadnje dviguje privlačnost Kranja. Dejstvo je, da poraba naravnih virov in obremenjevanje okolja 
tudi v naši občini na določenih področjih še vedno previsoko. MOK želi prevzeti pomembno mesto 
med slovenskimi občinami na področju skrbi za okolje in prilagajanju spremenjenim podnebnim 
razmeram. To bomo dosegli s spremembami v prostorskem načrtovanju, uvajanju obnovljivih virov 
energije, povečanju energetske učinkovitosti in kakovostnimi izboljšavami na področju prometa in 
mobilnosti, tako znotraj mesta kot tudi med mestom in primestjem ter kranjskem podeželju. Večjo 
pozornost kot doslej, bomo v naslednjem desetletju namenili trajnostni rabi naravnih virov. Večje 
okoljske zahteve za gradnjo in obnovo objektov in učinkovito upravljanje z energijo, uvajanje 
obnovljivih virov energije, monitoring emisij v zrak (PM10, CO2), tla in hrup in podobne ukrepe bo 
potrebno uvesti v zavest, naložbe, akte in ravnanje ne le občinske uprave in njenih zavodov, ampak 
tudi občanov, podjetij in kmetij v MOK. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Regionalni razvojni program 

Lokalni energetski koncept MOK z novelacijo 

Strategija zniževanja izpustov CO2 v MOK 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MOK 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Preseganje ciljev države, ki so vezani na povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje izpustov CO2 
in zvečane odstotka uporabe obnovljivih virov energije (cilj 20/20/20) in zmanjšanje onesnaženja zraka 
s prašnimi delci PM10 pod predpisano mejo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1206 Uvajanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12 06 Ure janje podr .  uč inkovit e rab e in  obnovl j iv ih  virov en.  (3.619.0 97) -9 79.179 €  

Opis glavnega programa 

Program zajema ukrepe in naložbe, ki bodo spodbudile večjo učinkovitost rabe energije v javnih 
objektih, zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, znižali količino toplogrednih delcev PM10 in uvedbo 
obnovljivih virov energije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj do leta 2023: 

- izboljšati kakovost zraka z zmanjšanjem emisij CO2 v MOK za 26 % glede na leto 2006 (strategija 
SEAP) 

- znižanje porabe energije v javnih objektih za 30 % 

- povečanje uporabe javnega prevoza za 20 % 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so vezani predvsem na poročanje pristojnim ministrstvom, ki so pristojni za spremljanje 
znižanja rabe energije v objektih, ki so bili energetsko sanirani s pomočjo državnih sredstev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (3.619.097) -979.179 € 

Opis podprograma 

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti. Energetske sanacije bo 
spodbujala država z nepovratnimi sredstvi, poizkušali pa bomo pridobiti tudi zasebna sredstva.  

Poleg sanacije stavb, načrtujemo izvajanje ukrepov za znižanje onesnaženja zraka s prašnimi delci 
PM10, ki jih povzroča predvsem promet in neustrezna kurišča (starejši kotli na polena in podobno). V 
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sklopu ukrepov načrtujemo tudi nakup okoljsko sprejemljivejših avtobusov za izvajanje mestnega 
potniškega prometa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije, občinski predpisi (lokalni energetski koncept z novelacijo) ter Odlok o načrtu za kakovost 
zraka na območju MOK, ki ga je sprejela Vlada RS. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja. Doseganje 
zastavljenih ciljev se bo spremljalo v okviru izvajanja energetskega knjigovodstva, ki je bilo uvedeno v 
večini objektov v lasti MOK in ciljnega spremljanja rabe energije, ki ga bomo uvedli v objektih z večjo 
rabo energije. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj podprograma je znižanje stroškov ogrevanja in znižanje rabe energije. Cilj pri obnovah javnih 
objektov je povezan s predhodno pridobitvijo nepovratnih sredstev in zavezo občine za konkretno 
znižanje rabe energije, kar bo predmet na razpisu države. 

1 3  P R O M E T ,  P R O M E T N A  I N F R A S T R .  I N  K O M U N I K A C .  ( 1 4 . 6 7 8 . 5 3 2 )  3 . 8 8 3 . 1 4 3  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške 
infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. 

V pristojnosti Mestne občine Kranj so zlasti upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje  (lokalne 
ceste, javne poti, nekategorizirane poti)., gradnja občinskih cest ter urejanje cestnega prometa skupaj 
s cestno razsvetljavo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na 
področju Mestne občine Kranj. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN). Drugi dokumenti 
so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Strategija trajnostnega razvoja MOK 2009-2023 
in drugih programskih dokumentov občine kot so Občinski prostorski načrt (OPN) ter Program varnosti 
cestnega prometa v MOK. 

Enotni programski dokumenti: 

- Zakon o cestah, 

- Zakon o pravilih cestnega prometa, 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu, 

- Gradbeni zakon 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje: 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 

- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih, 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, 

- Pravilnik o projektiranju cest, 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, 

- Pravilnik o kolesarskih površinah, 

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov, 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 
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- Odlok o gospodarskih javnih službah, 

- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj, 

- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave, 

- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti ustrezno vzdrževanje občinskih cest, javne 
razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin v skladu s standardi. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe zajema naslednje glavni program: 

- 1302 Cestni promet in infrastruktura, 

13 02 Cestn i  prom et in  infrastruktura  (14.678.532)  3 .883.143 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega 
prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko 
vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Zajema tudi projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih 
aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov 
za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in 
cestni promet 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti tekoče vzdrževanje občinskih cest s spremljajočo 
infrastrukturo in infrastrukturnimi objekti. Cilj je tudi izboljšati nivo redno in investicijsko vzdrževanje 
na občinskih cestah, zagotavljati varnost udeležencem v prometu ter zagotoviti normativna ureditev 
občinskih cest. 

S tekočim in investicijskim vzdrževanjem infrastrukturo ohranjamo v zadovoljivem stanju oz. jo 
izboljšujemo. Ukrepi so namenjeni zagotavljanju ustreznega nivoja prometne varnosti, prevoznosti 
cestnega omrežja in zmanjšanju škodljivih vplivov prometa okolje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in 
zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi 
standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest. 

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na: 

- nadaljnja omejitev parkiranja v mestnem središču in izunaj zaradi zmanjšanja individualnega 
motornega prometa, 

- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah, 

- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov, 

- ureditev signalizacije, 

- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev, 

- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi, 

- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev, 

- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, 

- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami znotraj glavnega programa so: 

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest, 

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 

- 13029003 Urejanje cestnega prometa, 

- 13029004 Cestna razsvetljava. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.227.800) -30.000 € 

Opis podprograma 

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje. 

Vsebina podprograma: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in 
tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – 
grbine) ter čiščenja cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah, 

- Zakon pravilih cestnega prometa, 

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji, 

- Strategija trajnostnega razvoja MOK 2009-2023, 

- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj, 

- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj, 

- Odlok o gospodarskih javnih službah, 

- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 

- Pravilnik o projektiranju cest, 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih, 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, 

- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, 

- Pravilnik o kolesarskih površinah, 

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov, 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in 
zimskega 

vzdrževanja na občinskih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in 
dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja. 
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Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti občinske ceste s spremljajočo infrastrukturo in 
infrastrukturnimi objekti v zadovoljivem stanju oz. jo izboljšati, tako da je zagotovljeno: 

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja, 

- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, 

- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj, še posebej na 
najbolj obremenjenih odsekih, 

- reševanje problematike mirujočega prometa, prometa peščev in kolesarjev, 

- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in na pogoje za bivanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnova je izdelava kakovostnega programa za izvedbo letnega in zimskega rednega vzdrževanja na 
občinskih cestah. Kazalci so opredeljeni v letnem programu rednega vzdrževanja in načrtu izvajanja 
zimske službe. 

Za boljše vzdrževanje občinskih cest, se bo opravljal najmanj tedenski nadzor, ki je predvsem 
zagotavljal korektne posege v občinske ceste s strani vseh izvajalcev. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (9.088.111) 3.890.343 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen gradnji in investicijskemu vzdrževanju lokalnih cest, gradnji in 
investicijskemu vzdrževanju javnih poti in trgov ter gradnji in investicijskemu vzdrževanju ostale cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske steze, parkirišča, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa 
ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah, 

- Zakon pravilih cestnega prometa, 

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji, 

- Strategija trajnostnega razvoja MOK 2009-2023, 

- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj, 

- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj, 

- Odlok o gospodarskih javnih službah, 

- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 

- Pravilnik o projektiranju cest, 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 

- Gradbeni zakon 

- Pogodbe 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega vzdrževanja in 
novogradenj na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. Namen je dvigovanje nivoja 
uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še posebej na najbolj obremenjenih 
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smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev ter 
zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov. 

Pri izvedbi vseh izvedenih investicij smo v celoti sledili zgoraj navedenim ciljem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj podprograma je kvalitetna izvedba vseh v proračunu zapisanih obvez. Samo s pravočasno in 
kvalitetno izvedbo letnih ciljev lahko sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem. 

Vse investicije smo izvedli transparentno, v predvidenih rokih in v skladu s sprejetim proračunom. 

13029003 Urejanje cestnega prometa (2.552.697) -156.102 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen vzdrževanju ter novim postavitvam vertikalne in horizontalne prometne 
signalizacije in prometne opreme, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti, kategorizaciji cest, 
banki cestnih podatkov, nadgradnji parkirnega sistema, prometnim tokovom, vzdrževanju in urejanju 
sistemov parkirišč in izvajanju meritev prometa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu, 

- Zakon o cestah, 

- Zakon o pravilih cestnega prometa, 

- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem 
prometu 

- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj, 

- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj 

- Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza , 

- Pravilniku o določanju cen subvencioniranega prevoza 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže: 

- skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest v Mestni občini Kranj, 

- urejenost prometne signalizacije, 

- visok nivo prometne varnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je urejenost prometne signalizacije in prometne opreme ter umirjanje hitrosti na 
problematičnih odsekih. 

13029004 Cestna razsvetljava (809.924) 178.902 € 

Opis podprograma 

Podprogram 13029004 je namenjen rednemu in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave na 
območju Mestne občine Kranj, skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter 
svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Gradbeni zakon, Odlok o občinskih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne 
razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o 
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega in 
rednega 

vzdrževanja in novogradenj javne razsvetljave na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. 
Prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja 
investicijskega vzdrževanja. 

Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže: 

- pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih 
svetilk,  

- nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje, 

     - zagotavljanje prometne, materialne in osebne varnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedla se bo dograditev sistema javne razsvetljave po letnem programu.  

Letni cilj je pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zagotavljanje varnosti ter zmanjšanje porabe 
električne energije. 

1 4  G O S P O D A R S T V O  ( 1 . 0 1 5 . 1 0 0 )  8 3 9 . 0 4 4  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Trajnostna urbana strategija Kranja 2030.  

Predvidena Strategija razvoja turizma v MOK 2021 - 2026. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ekonomsko oživljanje starega mestnega jedra Kranja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe zajema naslednje glavne programe: 

- 1402 pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in 

- 1403 promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

14 02 Pospeševan je in  p odpora gospodar sk i  de javnost i  (11 1.5 00)  80 8.044 €  

Opis glavnega programa 

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Število novo odprtih dejavnosti v pred tem praznih poslovnih prostorih v Starem Kranju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa: 

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 



 

__________________________________________________________________________________ 
2.Rebalans 2021                                                                        Obrazložitve                                                                                 160 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (111.500) 808.044 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Trajnostna urbana strategija Kranja 2030. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Število novo odprtih prostorov v obratovanju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Število novo odprtih prostorov v obratovanju. 

14 03 Prom oci ja  S loveni je,  r azvo j  tur izma in  gost in st va  (903 .600 )  3 1.0 00 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 zajema promocijo in razvoj turizma in gostinstva. Projekt "Človeška ribica v rovih 
pod Kranjem" bo kot turistična atrakcija pomembno prispeval k razvoju turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je razvoj turizma. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Po izvedenem projektu bo merilo število obiskovalcev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram je 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (903.600) 31.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje tudi  projekt "Človeška 
ribica v rovih pod Kranjem", ki  bo kot turistična atrakcija pomembno prispeval k razvoju turizma. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2026 - v pripravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Projekt "Človeška ribica v rovih pod Kranjem"   bo kot turistična atrakcija pomembno prispeval k 
razvoju turizma. Merilo bo število obiskovalcev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Po izvedbi projekta bo kazalnik število obiskovalcev. 

1 5  V A R O V A N J E  O K O L J A  I N  N A R A V N E  D E D I Š Č I N E  ( 2 . 5 9 2 . 1 3 3 )  5 2 8 . 9 3 1  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem 
naravne dediščine.  

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter 
temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, 
ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom 
okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega 
razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja 
ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanaša na to področje je predvsem Strategija 
trajnostnega razvoja v Mestni občini Kranj 2009-2023 in drugih dokumentov občine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so ureditev varstva okolja pred obremenjevanjem kot 
temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, 
spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, 
javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. 

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča 
dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe zajema naslednje glavne programe: 

- 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve, 

- 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor, 

- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov, 

- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve. 

15 01 Okol jevarst ven e p ol it ike  in  sp lošne adm in istrat ivne zad eve  (10 .00 0)  20.000 €  

Opis glavnega programa 

Spodbujanje okoljske ozaveščenosti, reševanje odprtih okoljskih problemov in spodbujanje 
trajnostnega prevoza na ravni Mestne občine Kranj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zmanjševanje škodljivih emisij v okolje in uvajanje trajnostne mobilnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izdelava elaboratov o učinkoviti rabi energije, cilj je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, 
realizacija enega projekta v dveh letih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

15019001 Regulatorni okvir,splošna administracija in oblikovanje politike (10.000) 20.000 € 

Opis podprograma 

Izvajanje ukrepov na področju škodljivih emisij v okolje, ukrepi se izvajajo v okviru programa Varstva 
okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), izvajanje prvega odstavka 15. 
člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) in Odlok o načrtu za 
kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 57/17). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in 
racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letno izdelati primeren elaborat na temo učinkovite rabe energije. 

15 02 Zman jševan je on esna žen ja ,  kontro la in  n adzor  (2 .549.1 33)  50 8.931 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter 
nadzor nad onesnaženjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju zmanjšanja onesnaževanja okolja so predvsem znižanje količin odpadkov 
na izvoru in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter izboljšati komunalno opremljenost 
zemljišč ter ozaveščenost ljudi glede individualne komunalne rabe. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilji in kazalniki so: 

- zmanjšanje onesnaževanja okolja, 

- kontrola in nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov, 

- zagotavljanje priklopa na javno kanalizacijsko omrežje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami znotraj glavnega programa so: 

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki, 

- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo. 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (236.095) 227 € 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (2.313.038) 508.704 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju 
narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na 
področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v 
MOK, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega 
opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih 
standardov varovanja okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na 
področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v 
MOK, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega 
opremljanja zemljišč ter tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme na kanalizacijskem omrežju in 
napravah. 



 

2. Rebalans 2021                                                                                Obrazložitve 163 

1 6  P R O S T O R S K O  P L A N I R A N J E  I N  S T A N O V A N J S K O  K O M U N A L N A  
D E J A V N O S T  ( 7 . 6 7 0 . 9 1 3 )  - 9 4 5 . 3 9 1  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano 
obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z 
gospodarsko javno infrastrukturo ipd. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanaša na to področje je predvsem Strategija 
trajnostnega razvoja v Mestni občini Kranj 2009-2023 in drugih dokumentov kot so Zakon o 
imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi 
objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon ter Zakon o stavbnih zemljiščih. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljati kvalitetno pitno vodo, zagotavljati pogoje 
za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih 
komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, 
zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih 
površin. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe zajema naslednje glavne programe: 

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, 

- 1603 Komunalna dejavnost, 

- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, 

- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči. 

16 02 Prostor sko in  p od eželsko p lan ir anje  in  ad min istrac i ja  (73 4.8 00)  -5 .0 00 €  

Opis glavnega programa 

Izvajanje programov iz področja prostorskega načrtovanja. Izvajanje teh programov je usmerjeno v 
strateški razvoj tako podeželja kot mestnih in primestnih območij s področja prostorskega planiranja. 
V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih 
storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razvoj podeželja, mestnih in primestnih območij skladno s strategijo Mestne občine Kranj. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten razvoj mesta tako iz bivanjskega kot poslovnega vidika in 
ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj Mestne občine Kranj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 
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16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (55.300) 0 € 

Opis podprograma 

Sredstva na tem podprogramu so namenjena zajemanju, urejanju, prikazovanju in obdelavi baz 
podatkov iz javnih nepremičninskih in drugih evidenc ter za najem strojne in programske računalniške 
opreme, ki to omogoča. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.) 

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 

Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08 in 61/17) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje ažurnih in pravilnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe: 

- gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami, 

- za hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin, za zagotavljanje urejenega 

nepremičninskega okolja, 

- za potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti. 

Skladno s potrebami so merila sledeča: 

- nižji stroški upravljanja in višji prihodki iz naslova gospodarjenja z nepremičninami, 

- zajemanje visoke stopnje zavezancev za prispevke in dajatve, pravična odmera dajatev in prispevkov, 

ki se odraža v nizki stopnji pritožb na izdane odločbe, 

- visoka stopnja zaupanja v javne evidence in njihovega prikaza, kar se kaže v urejenem bivalnem in 

gospodarskem okolju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Poveča se obseg zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Poveča se stopnja 
uporabe občinskega GIS orodja med strokovno javnostjo in občani. Vzpostavi se nekatere nove prikaze 
podatkov v okolju GIS. 

16029003 Prostorsko načrtovanje (679.500) -5.000 € 

Opis podprograma 

Izvedba prostorskih dokumentov povezanih z razvojno in strateško usmeritvijo Mestne občine Kranj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)  

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. 
V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih 
storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj. Kazalci, s 
katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število sprejetih podrobnih prostorskih načrtov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je sprejeti najmanj dva podrobna prostorska načrta. Kazalci, s 
katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število sprejetih odlokov podrobnih prostorskih 
načrtov. 
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16 03 Komunaln a dejavn ost  (5.2 38.6 65)  -98 5.981 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo 
v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. V proračun so 
vključena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov za izvajanje gospodarskih in 
ostalih dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa na področju komunalne dejavnosti so oskrba čimveč naselji z vodo 
(da bo kot osnovna dobrina dostopna vsem), ustrezno urediti pokopališča v občini, izvesti činveč 
potrebnih objektov za rekreacijo (npr. igrala, orodja za fitnes na prostem) ter tudi v manjših krajevnih 
skupnostih zagotoviti ustrezno komunalno ureditev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilji in kazalniki so: 

- zmanjšanje onesnaževanja okolja, 

- kontrola in nadzor kvaliteto vode, 

- zagotovitev kvalitetne vode do naselji, 

- poiskati nova nahajališča vodnih virov, 

- ureditev dostopnih poti do vodovodnih objektov ter obnova vodovodnih objektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami znotraj glavnega programa so: 

- 16039001 Oskrba z vodo, 

- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 

- 16039003 Objekti za rekreacijo, 

- 16039004 Praznično urejanje naselij, 

- 16039005 Druge komunalne dejavnosti. 

16039001 Oskrba z vodo (2.434.358) 91.521 € 

Opis podprograma 

Namen podprograma je zagotavljanje ustrezne preskrbo s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in 
se izvaja preko javnega podjetja Komunala Kranj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o oskrbi s pitno 
vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MO Kranj, Pogodba z javnim podjetjem.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje Programi četrtnih skupnosti, študije, 
idejni načrti, že izdelani projekti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, kar se preverja z rednimi vzorčenji vode. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji in kazalniki podprograma so: 

- zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, kar se preverja z rednimi vzorčenji vode (kontrola in nadzor), 

- zagotovitev kvalitetne vode do naselji, 

- poiskati nova nahajališča vodnih virov, 



 

__________________________________________________________________________________ 
2.Rebalans 2021                                                                        Obrazložitve                                                                                 166 

- ureditev dostopnih poti do vodovodnih objektov ter obnova vodovodnih objektov. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (200.365) 27.700 € 

Opis podprograma 

Sredstva na podprogramu se zagotavljajo za izvajanje investicij na pokopališčih, in sicer za vzdrževanje 
pohodnih površin med grobovi, vzdrževanje poslovilnih objektov ter hotrikulturno urejanje pokopališč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je primerno urejeno in dobro vzdrževano pokopališče v Kranju, v Bitnjah in pokopališča 
po KS, ki bodo imela vse elemente potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti. Ureditev 
izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj na pokopališču v Kranju je izdelava novega grobnega polja, vzpostavitev 
androidnega modula, sanacija dela fasade poslovilnega objekta. Na pokopališču v Bitnjah je 
predvidena ureditev novega vhoda s parkirišča, nadaljevanje asfaltiranja poti ter ureditev eko otoka 
pri novi fontani. Pri pokopališčih po KS je predvidena sanacija zamakanja strehe na poslovilnem 
objektu v Goričah, izdelava žarnih grobnih polj na pokopališču v Predosljah. 

16039003 Objekti za rekreacijo (1.124.334) -348.158 € 

Opis podprograma 

• Podprogram 16039003 je namenjen izpolnjevanju Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju 
javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj 

16039005 Druge komunalne dejavnosti (1.384.608) -757.044 € 

Opis podprograma 

Načrtovana sredstva podprograma so  namenjena ureditvi kovačnice-podjetniškega inkubatorja v 
objekti v mestnem jedru. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S tem bosta mesto Kranj in pa Gorenjska regija pridobila nujno potrebne večje inkubacijske površine 
in zagotovila drugim regijam primerljivo inovacijsko okolje. Pričakujemo, da bo podjetniški inkubator 
s svojimi dejavnostmi v treh letih delovanja zapolnil 60 % od 179 m2 površin s približno 7 
novoustanovljenimi podjetji in podoben delež delovnih enot co-workinga. Slednje bo po projekcijah iz 
investicijskega programa v petih letih uporabljalo več kot 40 kreativnih posameznikov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kratkoročna cilja operacije sta v Kranju vzpostaviti: 

 i) infrastrukturne pogoje za širitev storitev inovacijsko –  podpornega okolja za mikro, mala in srednja 
podjetja (MSP) in  

ii) spodbuden ekosistem za kreiranje in gospodarsko izrabo idej, nastajanje novih podjetij ter razvoju 
in rast zagonskih podjetij. 
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Dolgoročni cilji operacije so:  

i) prispevati k povečanju dodane vrednosti MSP v regionalnem gospodarstvu,  

ii) spodbuditi inovacijski in zagonski podjetniški potencial MOK in Gorenjske regije,  

iii) krepiti podjetniško in ustvarjalno  skupnost in  

iv) prispevati k trajnostni rabi prostora. 

16 05 Spodb ujanje s tanovan jske gr adnj e  (1.3 87 .448 )  45.5 90  €  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje povečana sredstva, ki bodo namenjena predvsem za tekoče vzdrževanje 
stanovanj in skupnih delov stavb, kjer se stanovanja nahajajo v deležu glede na lastništvo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Učinkovito upravljanje s stanovanji v lasti Mestne občine Kranj, kar se kaže v ohranjanju vrednosti ter 
funkcionalnosti le teh in povečevanje fonda občinskih stanovanj. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prenova vseh praznih in prenove potrebnih stanovanj v lasti Mestne občine Kranj, ki ne ustrezajo 
minimalnim standardom za vselitev ter zagotavljanje tekočega vzdrževanja, glede na izkazane potrebe 
in določila, ki določajo periodične posege (periodične menjave oz. umerjanje delilnikov, merilnikov, 
števcev, pregled strehe, kanalizacije, meritve strelovoda, deratizacija, ...). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram znotraj glavnega programa je: 

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.387.448) 45.590 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje povečana sredstva, ki bodo namenjena predvsem za tekoče vzdrževanje 
stanovanj in skupnih delov stavb, kjer se stanovanja nahajajo v deležu glede na lastništvo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon (SZ 1) 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj 

- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovito upravljanje s stanovanji v lasti Mestne občine Kranj, kar se kaže v ohranjanju vrednosti ter 
funkcionalnosti le teh in povečevanje fonda občinskih stanovanj. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: Vsa stanovanja bodo redno vzdrževana in ob koncu leta tudi vsa primerna za bivanje. 

1 7  Z D R A V S T V E N O  V A R S T V O  ( 6 9 3 . 1 9 2 )  - 4 7 1 . 2 0 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Mestna občina Kranj izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer 
obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško 
ogledne službe. Del sredstev je namenjenih sofinanciranju programov s področja preventive in 
izboljšanja zdravja občanov, ki jih izvaja javni zavod. Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju 
mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter 
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podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni. Zdravstveno dejavnost, kot javno 
službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi 
koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Kranj je, kot soustanoviteljica, za 
izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javni zavod Osnovno zdravstvo 
Gorenjske (v nadaljevanju OZG), za izvajanje lekarniške dejavnosti pa javni zavod Gorenjske lekarne. 
Občina oziroma mesto pa uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, da kot 
ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Mestna občina Kranj bo ohranjala nivo financiranja preventivnih programov na področju 
zdravstvenega varstva. Zdravstveni dom Kranj, ki deluje v okviru javnega zavoda OZG, ostaja osrednji 
izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zato mora ohraniti del javnih storitev. Pri 
podeljevanju koncesij se predhodno pridobi in upošteva mnenje javnega zavoda z namenom 
nadzorovanega podeljevanja koncesij. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 - Primarno zdravstvo 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17 02 Pr im arno zdr a vstvo (72.20 0)  -400 €  

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (72.200) -400 € 

 Opis podprograma 

  Sredstva, planirana v okviru tega programa so planirana v okviru krajevnih skupnosti, kjer so podane  
  tudi obrazložitve. 

17 07 Dru gi  progr am i na  področju  zdr avst va  (560.100 )  -4 70.800 €  

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema obveznosti s področja zdravstvenega varstva, ki jih je občina dolžna izvajati 
skladno s področno zakonodajo. Med zakonske obveznosti občine sodi plačevanje prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in otrok do 18. let starosti, ki ne morejo biti zavarovani po 
starših ter plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

Sprejet je bil Zakon za zmanjšanje stroškov občin, s katerim država od 1. 1. 2021 prevzema plačilo 
stroškov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno 
prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do 
plačila prispevka za obvezno zavarovanje. Ravno tako tudi plačilo stroškov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje za otroke do 18. let starosti, ki ne morejo biti zavarovani po starših ter plačilo stroškov 
mrliško ogledne službe, ko je ugotovljena smrt v letu 2021, za leto 2020 pa ostaja plačnik MOK. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki jim ta pravica pripada 
(za december 2020, od januarja 2021 pa je plačnik država) ter plačilo opravljenih storitev mrliško 
ogledne službe (za storitve, izvedene v letu 2020). Kazalniki pa so število zavarovanih oseb ter število 
opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne kranjske 
občane. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo, proračunski uporabnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 

17079002 - Mrliško ogledna služba, proračunski uporabniki so OZG, Medicinska fakulteta – Inštitut za 
sodno medicino, Komunala Kranj ter drugi za dejavnost registrirani izvajalci. 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (420.000) -380.700 € 

Opis podprograma 

Zagotavljamo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki 
imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, 
priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso 
zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju Mestne občine Kranj. Sprejet je bil Zakon za 
zmanjšanje stroškov občin, ki velja od 30. 12. 2020 in uporablja s 1. 1. 2021, s katerim država prevzema 
plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, MOK pa je plačnik za prispevke za mesec 
december 2020. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – 
ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. 
US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje vseh občanov MOK. Kazalnik je število zavarovanih občanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zajeti vse kranjske občane, ki jim ta pravica pripada, s ciljem da je vsak občan obvezno 
zdravstveno zavarovan ter vse otroke na območju Mestne občine Kranj, ki niso zdravstveno zavarovani 
iz drugega naslova, vendar največ do 18. leta starosti. 

Kazalniki (število zavarovancev je ocenjeno na podlagi števila le-teh v preteklem letu): 

- število zavarovanih oseb v povprečju na mesec: 1000; 

- število zavarovanih otrok do 18. leta starosti v povprečju na mesec: 11. 

17079002 Mrliško ogledna služba (140.100) -90.100 € 

Opis podprograma 

Financiramo stroške mrliško ogledne službe in stroške obdukcije, kadar jo zahteva zdravnik ali svojci 
ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, …). 

Sprejet je bil Zakon za zmanjšanje stroškov občin, ki velja od 30. 12. 2020 in uporablja s 1. 1. 2021, s 
katerim država prevzema plačilo stroškov mrliško pregledne službe, ko je ugotovljena smrt v letu 2021, 
za leto 2020 pa ostaja plačnik MOK. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – 
ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je plačilo storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število opravljenih mrliških 
ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne kranjske občane. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število opravljenih 
mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne kranjske občane. 

1 8  K U L T U R A ,  Š P O R T  I N  N E V L A D N E  O R G A N I Z A C I J E  ( 8 . 0 0 5 . 6 4 7 )  1 0 7 . 7 1 9  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Vsebina področja "Kultura, šport in nevladne organizacije" ostaja ista kot v že sprejetem proračunu za 
2021 in prvem rebalansu 2021. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja področja "Kultura, šport in nevladne organizacije" 
ostajajo isti kot v že sprejetem proračunu za 2021 in prvem rebalansu 2021. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji področja "Kultura, šport in nevladne organizacije" ostajajo isti kot v že sprejetem 
proračunu za 2021 in prvem rebalansu 2021. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne dejavnosti 

18 02 Ohr anjanje ku ltur ne ded išč in e  (924 .819 )  8 0.0 30 €  

Opis glavnega programa 

Na tem glavnem programu zagotavljamo sredstva za ohranjanje premične in nepremične kulturne 
dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji so: 

1. pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih 
dejavnosti 

2. stabilno financiranje Gorenjskega muzeja 

3. pozicioniranje Galerije Prešernovih nagrajencev, Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina (proračunska uporabnika Zavod Carnica in Zavod za turizem 
in kulturo Kranj) 

18029002 Premična kulturna dediščina (proračunska uporabnika Gorenjski muzej in Zavod za turizem 
in kulturo Kranj) 
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18029001 Nepremična kulturna dediščina (577.828) 80.030 € 

Opis podprograma 

Področje podprograma proračunske porabe zajema področja varovanja nepremične kulturne 
dediščine, kar zajema upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter sodelovanje z ZVKDS in 
MDDSZ. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Podprogram se izvaja skladno s sprejetimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja varstva kulturne 
dediščine na območju Mestne občine Kranj, in sicer: 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UR.o. RS, štl. 7/99) 

- Strokovne podlage za varstvo kutlurne dediščine za spremembe in dopolnitve OPN Mestne občine 
Kranj, 

- Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Mestne občine Kranj. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj področja podprograma proračunske porabe je zagotoviti  tekoče in investicijsko 
vzdrževanje kulturne dediščine skladno s strokovnimi zasnovami varstva kulturne dediščine na 
območju Mestne občine Kranj. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj na nivoju podprogramov je redno vzdrževanje kulturnih spomenikov, spominskih 
obeležij in grobišč v pristojnosti Mestne občine Kranj, skladno s projektnimi pogoji in soglasji ZVKDS. 

18 04 Podp ora posebn im skup in am  (24.000)  649 €  

18049001 Programi veteranskih organizacij (5.000) 649 € 

Opis podprograma 

Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) s podporo programov veteranskih organizacij želi 
spodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v MOK, omogočiti starejšim organiziranje njihovega 
prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju 
MOK, ter ohranjati tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS. št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o 
postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v MOK (Uradni list RS, št. 80/2013-
UPB1, 46/15). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki 
ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega 
prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju MOK, 
s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov MOK. Kazalec podprograma je število 
financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo 
vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega 
sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju MOK. Kazalec 
podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število 
vključenih uporabnikov. 
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18 05 Špor t  in  prostočasne akt ivno st i  (3.7 01 .057 )  27.0 40  €  

Opis glavnega programa 

Vsebina glavnega programa "Šport in prostočasna aktivnosti" ostaja ista kot v že sprejetem proračunu 
za 2021 in prvem rebalansu 2021. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa "Šport in prostočasna aktivnosti" ostajajo isti kot v že sprejetem 
proračunu za 2021 in prvem rebalansu 2021. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji in kazalci glavnega programa "Šport in prostočasna aktivnosti" ostajajo isti kot v že 
sprejetem proračunu za 2021 in prvem rebalansu 2021. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Programi športa 

18059002 - Programi za mladino 

18059001 Programi športa (3.545.250) 7.040 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma "Programi športa" ostaja ista kot v že sprejetem proračunu za 2021 in prvem 
rebalansu 2021. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage ostajajo iste kot v že sprejetem proračunu za 2021 in prvem 
rebalansu 2021. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji in kazalci za merjenje ciljev ostajajo isti kot v že sprejetem proračunu za 2021 in prvem 
rebalansu 2021. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za leto 2021 se spreminja  nosilec in količina izvajanja programa " športni pedagog v prvi triadi. 
Spreminja se tudi odločitev o prevzemu upravljanja Skakalnice Bauhenk. Skakalnico bo v letu 2021 v 
skladu s pogodbo še naprej upravljala Smučarska zveza Slovenije. 

18059002 Programi za mladino (155.807) 20.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma " Programi za mladino" ostaja ista kot v že sprejetem proračunu za 2021 in 
prvem rebalansu 2021. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage ostajajo iste kot v že sprejetem proračunu za 2021 in prvem 
rebalansu 2021. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji in kazalci za merjenje ciljev ostajajo isti kot v že sprejetem proračunu za 2021 in prvem 
rebalansu 2021. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kot letni cilj Spreminja se nosilec in količina izvajanja programa " športni pedagog v prvi triadi. Zaradi 
epidemije želimo učencem prve triade zagotoviti več ur kvalitetne športne vzgoje. Kazalci bodo število 
vključenih šol, število vključenih oddelkov in število vključenih učencev. 
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1 9  I Z O B R A Ž E V A N J E  ( 1 8 . 0 8 4 . 1 7 1 )  - 1 3 0 . 1 5 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh 
izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoja in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter 
program medgeneracijskega sodelovanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način 
financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih, 
občina pa lahko zagotovi sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine 
in njenih prebivalcev. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030, 

Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju osnovnošolskega izobraževanja v Mestni občini 
Kranj, 

Dokument identifikacije investicijskega projekta za obdobje od 2019 – 2023 za Kranjske vrtce in vrtce 
pri OŠ  

Dokument identifikacije investicijskega projekta za obdobje od 2018 – 2021 za OŠ, 

Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023, 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

Zakon o vrtcih, 

Zakon o osnovni šoli, 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

Zakon o glasbenih šolah,  

Zakon o izobraževanju odraslih,  

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 

Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno – izobraževalnih zavodov v Mestni občini Kranj. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih 
dejavnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega 
glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih ter zagotavljanje pomoči šolajočim. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1905 Drugi izobraževalni programi 

1906 Pomoči šolajočim 

19 02 Varst vo in  vzgoja predšo lsk ih  otrok  (11.675.528)  -1 09.0 00  €  

Opis glavnega programa 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in financiranje varuha 
predšolskih otrok. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti 
občine so: zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih; zagotavljanje plačila razlike med ceno 
programa v vrtcih in plačil staršev za otroke katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, 
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stalno prebivališče na območju MOK oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od 
staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom 
na območju MOK začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji; zagotavlja 
plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca in 
zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja MOK ter 
zagotavljanje kvalitetnih drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otok v 
vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je povečanje kapacitet na področju otroškega varstva. Kazalniki: število 
oddelkov in število vključenih otrok. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029001 Vrtci (11.674.328) -109.000 € 

Opis podprograma 

Na območju MOK zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami 
(enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, 
enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, 
enota kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ 
Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) in z zasebnimi vrtci s koncesijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in veljavnih sklepih o določitvi 
cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih in v zasebnih vrtcih s koncesijo na območju MOK. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti zadostno število prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz MOK. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz MOK v vrtec. Kazalci: število oddelkov, 
število vključenih otrok. 

19 03 Pr im arno in  sekun darno izobr aže vanj e  (5.4 09 .049 )  27.8 05  €  

Opis glavnega programa 

Glavni namen programa je nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za učence 
osnovnih šol in glasbene šole v Kranju, saj so sredstva tu zagotovljena za financiranje 8 osnovnih šol, 
ene osnovne šole s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami ter za Glasbeno šolo 
Kranj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev na takem nivoju, ki bo omogočal šolam kvalitetno izvedbo 
šolskega programa, optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in zagotavljanje ustreznih 
sredstev za investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega in glasbenega 
šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, 
za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške.  

Kazalnik: 

- obnovljene in vzdrževanje površine šolskega prostora in delež nove opreme, 

- številno dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MOK. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa: 

- 19039001 Osnovno šolstvo, 

- 19039002 Glasbeno šolstvo. 

19039001 Osnovno šolstvo (4.457.435) 82.805 € 

Opis podprograma 

Program obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavlja sredstva za kritje naslednjih 
stroškov izobraževanja: 

- za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in druge materialne stroške, 
vezane na uporabo prostran in opreme, 

- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnine in nabavo opreme, 

- za plače in prispevke zaposlenih v dodatnih dejavnostih šole (občinski programi), 

- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi v občinskih programih, 

- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,  

- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški.  

Na območju Mestne občine Kranj deluje 9 osnovnih šol, med njimi ena osnovna šola s prilagojenim 
programom, 4 šole imajo skupaj 9 podružnic. Vse bolj je zaznavno povečanje števila otrok, kar se je v 
preteklih letih in še sedaj kazalo pri otroškem varstvu. Planirana sredstva za materialne stroške ostajajo 
ne enaki ravni kot preteklo leto. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih v letu 
2021, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2021. V okviru obveznega 
programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo veliko 
vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okvir teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi 
načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo opremo za učilnice ter drugo opremo. 
Poleg tega pa pokrivamo tudi nekatere neposredne materialne stroške, ki nastanjajo na področju 
osnovnega šolstva. Neposredno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja šolskih stavb in 
šolskih vozil, V deležu krijemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo 
izven MOK, tradicionalno zagotavljamo sredstva za županovo obdaritev prvošolcev ter financiramo 
letovanje otrok s poudarjeno zdravstveno in socialni indikcijo, neposredno krijemo stroške ogrevanja 
štirimi šolami, ki se ogrevajo preko kotlovnice Petrol d.d.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna MOK 
predstavljajo naslednji zakoni in drugi predpisi ter podzakonski akti: 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakon o osnovni šoli, 

- Predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter 

- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter  
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- Pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK za posamezno leto za posamezni javni zavod. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje učencev z optimalno uporabo šolskega prostora in 
smotrnim vlaganjem vanj (tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah glede na 
njihove potrebe), kar pa bo z vedno novim nižanjem sredstev za vzdrževanje šolskih stavb dolgoročno 
ostalo problematično. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem 
zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko 
vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške. 

Kazalnik:  

- ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov z uporabo 
prostran in opreme, 

- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MOK. 

19039002 Glasbeno šolstvo (951.614) -55.000 € 

Opis podprograma 

Glasbene šole so del osnovnega izobraževanja in imajo enak status, kot velja za osnovne šole. Lokalne 
skupnost mora poskrbeti za prostorske pogoje, pogoje za njihovo delovanje in njihovo vzdrževanje, 
poleg tega pa mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v 
skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP - 2D, 47/15, 46/16 
- popr., 25/17 - ZVaj) Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo) 
Odlok o ustanoviti javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj podprograma je zagotovitev sredstev za izvajanje programa, skladno z zakonodajo ter 
ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa oz. prostorskih pogojev za izvajanje 
individualnega pouka in vaj orkestrov ter iskanje boljših prostorskih možnosti za delovanje Glasbene 
šole. V ta namen je MOK v letu 2014 uspel dogovor z državo, ki je na MOK brezplačno prenesla zgradbo 
nekdanje srednje gradbene šole na Cankarjevi ulici 2, ki je bila v letu 2015 dokončno prenesena v 
lastništvo MOK, v kateri bi želeli zagotoviti dodatne prostore za delovanje Glasbene šole Kranj, nekaj 
prostorov pa nameniti tudi za kranjsko območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
ter za Zvezo kulturnih društev Kranj. Prenova objekta je v teku. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji:  

- ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov za 
uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, pokrivanje zakonsko 
določenih stroškov zaposlenih, 

- zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrov, 

- ohranitev nivoja koncerne dejavnosti.  

Kazalniki: 

- število zaposlenih, ki jim MOK krije stroške za osebne prejemke zaposlenih skladno s kolektivno 
pogodbo (prevoz na delo in prehrana), 

- število izvedenih koncertov, 
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- število učencev, vključenih v programe osnovnega glasbenega izobraževanja. 

19 06 Pom oči  šo lajoč im  (735 .000 )  -4 8.9 55 €  

Opis glavnega programa 

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije in denarne pomoči. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov 
osnovnošolcev ter omogočati socialno ranljivi skupini učencev poletno letovanje na morju, kot tudi 
zagotavljanje sredstev za podelitev štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini v skladu z občinskim 
pravilnikom, kjer sredstva za leto 2021 niso predvidena. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju 

Kazalniki:  

-  število podeljenih štipendij in denarnih pomoči 

 - število otrok na brezplačnih letovanjih 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069003 Štipendije 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu ( 700.000) -48.955 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/iz osnovne šole, skladno z 
zakonodajo ter sredstva za sofinanciranja izvedbe letovanja za osnovnošolce s poudarjeno socialno in 
zdravstveno indikacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon o osnovni šoli 

Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce  

Javni razpis za izvedbo letovanja osnovnošolskih otrok iz Mestne občine Kranj s socialno in zdravstveno 
indikacijo med poletnimi počitnicami 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje 

- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili 

Kazalniki: 

- število otrok, ki se udeleži letovanja 

- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje 

- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili 

Kazalniki: 
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- število otrok, ki se udeleži letovanja 

- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo 

2 0  S O C I A L N O  V A R S T V O  ( 3 . 7 8 2 . 9 4 6 )  0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Na področju socialnega varstva na podlagi zakonskih zahtev nadaljujemo s pomočjo družini na domu. 
Osebam, ki ne morejo več ostati v domačem okolju je na voljo institucionalno varstvo. Osebam s težko 
motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranim osebam je na voljo tudi pravica do izbire 
družinskega pomočnika. Z delom nadaljuje projekt mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center 
za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Izvajata se tudi skupna projekta gorenjskih občin Varna 
hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK je na 
razpolago Zavetišče za brezdomce, razdeljujemo tople obroke hrane, dodeljujemo enkratne socialne 
pomoči in enkratni denarni prispevek staršem za novorojence. Sredstva preko javnega razpisa 
namenjamo za sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij in društev. Boj proti zasvojenosti se 
s preventivnimi akcijami nadaljuje po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno 
dejavnostjo preko Centra za odvisnosti ter Reintegracijskega centra. MOK nadaljuje tudi s postopki za 
vzpostavitev dnevnega varstva za starejše in novega doma upokojencev. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je ohranitev stabilnega financiranja programov socialnega varstva, kar bomo lahko 
merili s številom uporabnikov oziroma programov, ki jih sofinanciramo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002  – varstvo otrok in družine 

2004  – izvajanje programov socialnega varstva 

20 04 Izvaj anje program ov soc ia lnega var stva  (3.6 44.6 25 )  0  €  

Opis glavnega programa 

Nadaljujemo z zagotavljanjem storitve pomoč družini na domu, (do)plačevanjem institucionalnega 
varstva, e-oskrbo, razdeljevanjem hrane, enkratno socialno pomočjo, plačilom stroškov pokopa, skrbjo 
za brezdomce, s preventivni in kurativnimi akcijami in programi preprečevanja odvisnosti, 
sofinanciranjem različnih organizacij in društev. Nadaljuje tudi s postopki za vzpostavitev dnevnega 
varstva za starejše in novega doma upokojencev ter vzpostavitev brezplačnega prevoza za starejše in 
invalidne osebe. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj ostaja ohranitev: izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanja in izboljšanja življenja 
invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja z raznimi storitvami ter 
novim dnevnim centrom za starejše in novim domom upokojencev; nudenja dnevno toplega obroka 
hrane, viškov hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem 
obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanja z 
nevladnimi organizacijami. Cilje se bo merilo z naslednjimi kazalniki: število uporabnikov, število 
pomoči, število programov in organizacij. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji in kazalniki so ohranitev: 

- podpore invalidnim osebam s  plačilom družinskih pomočnikov, kazalnik: število družinskih 
pomočnikov in izdelava potrebnih dokumentov za kandidaturo na projekt Občina po meri invalidov, 
kazalnika: analiza stanja in akcijski načrt 
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- podpore obogatitvenim programom (letovanja, …) Varstveno delovnega centra, kazalnika: število 
programov in število uporabnikov; 

- nudenja storitve pomoč na domu in storitve E-oskrbe potrebnim občanom Mestne občine Kranj 
ter prevozov za starejše in invalidne osebe, kazalnik: število uporabnikov; 

- doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom Mestne občine Kranj, 
kazalnik: število uporabnikov v institucionalnem varstvu; 

-  izboljšanje življenja starejših občanov, kazalnika: zagon novega dnevnega centra za starejše in 
priprava dokumentacije za nov dom upokojencev, 

- plačevanja stroškov pokopa, kjer ni naročnika pogreba, kazalnik: število pokopov; 

- nudenja enkratne socialne pomoči, kazalnik: število uporabnikov in število postopkov; 

- zagotavljanje dnevno toplega obroka hrane za socialno ogroženih občane, kazalnik: število 
uporabnikov; 

- sodelovanja z nevladnimi organizacijami, kazalnik: število nevladnih organizacij; 

- podpore kurativnemu programu Centra za odvisnosti in Reintegracijskega centra, kazalnik: 
število uporabnikov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 – centri za socialno delo (uporabnik je javni zavod, ki za občino izvaja naloge) 

20049002 – socialno varstvo invalidov (uporabniki so odrasle invalidne osebe in njihovi pomočniki ter 
osebe s težavami v duševnem razvoju) 

20049003 – socialno varstvo starih (uporabniki so starejši občani) 

20049004 – socialno varstvo materialno ogroženih (uporabniki so občani, ki so materialno ogroženi) 

20049005 – socialno varstvo zasvojenih (uporabniki so učenci, dijaki, študentje in njihovi starši) 

20049006 – socialno varstvo drugih ranljivih skupin (uporabniki so nevladne organizacije, neprofitni 
zavodi s koncesijo in preko njih uporabniki z različnimi težavami, in sicer od težav v duševnem zdravju, 
invalidnostjo, alkoholizmom,…) 

20049003 Socialno varstvo starih (2.349.347) 0 € 

Opis podprograma 

V MOK nadaljujemo z zagotavljanjem storitve pomoč družini na domu, e-oskrbo, (do)plačevanjem 
institucionalnega varstva ter s postopki za vzpostavitev dnevnega varstva za starejše, novega doma 
upokojencev in vzpostavitvijo brezplačnega prevoza za starejše in invalidne osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo. Kazalnik je 
število pomoči potrebnih uporabnikov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je nuditi storitev pomoč družini na domu pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 192. 
občanom mesečno), doplačati storitev pomoč družini na domu pomoči potrebnim občanom mesečno 
(cilj: 1 do 3. občanom mesečno); doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim 
občanom MOK (cilj: 105 občanov), sofinancirati e-oskrbo (cilj: 6 uporabnikov), vzpostaviti brezplačni 
prevoz za starejše in invalidne osebe (cilj: 50. uporabnikov mesečno), dnevno varstvo (cilj: 30 
uporabnikov), kazalnik za nov dom je izdelana projektna dokumentacija. 
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2 2  S E R V I S I R A N J E  J A V N E G A  D O L G A  ( 3 . 0 2 1 . 6 6 0 )  - 5 0 . 0 0 0  €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje 
občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje 
uravnoteženega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev 
delovanja občine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev 
za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov 
servisiranja dolga. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

22 01 Ser v isir anje javne ga dolga  (3.021 .660 )  -5 0.0 00 €  

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev 
za poplačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. 

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pravočasno plačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. 

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (2.996.660) 
-50.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna — domače 
zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo 
obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, 
najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – 
popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO.)  

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)  

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 55/15), 

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo 
glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. 
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Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti in ocena 
obrestne mere EURIBOR. Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo tako 6 mesečni EURIBOR kot tudi 
3 mesečni EURIBOR v l. 2020 v povprečju 0,0 %.  

Predvidena sredstva se znižujejo za 50.000 eur. Razlog je v dejstvu, da je EURIBOR še vedno negativen 
in da črpanje novega kredita predvidevamo fazno šele v drugi polovici leta. 
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I I .  P O S E B N I  D E L  ( P P )  

0 1  M E S T N I  S V E T  ( 2 7 7 . 6 8 6 )  0  €  

10 1301 SVETNI ŠKE SKUPINE (69.536)  0 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  namenjamo  delovanju svetniških skupin in samostojnih svetnikov. 

0 3  Ž U P A N  ( 1 8 2 . 5 2 0 )  0  €  

10 0304 PLAČE ŽUPANA (61.040)  0 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za 200 € smo povečali sredstva namenjena za izplačilo regresa za letni dopust. Namreč do sedaj znano, 
naj bi bila višina regresa 1.024 €, kar predstavlja višino minimalne plače. Ker pa pogajanja vlade s 
sindikati še niso zaključena ter da bo zagotovljeno zadosti sredstev, povečujemo za 200 €. Skupna 
vrednost planiranih sredstev na postavki se ne povečuje, ker smo na ta račun zmanjšali konto Osnovnih 
plač. 

10 0305 PO DŽUPANI  (95.080)  0 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za 400 € smo povečali sredstva namenjena za izplačilo regresa za letni dopust. Namreč do sedaj znano, 
naj bi bila višina regresa 1.024 €, kar predstavlja višino minimalne plače. Ker pa pogajanja vlade s 
sindikati še niso zaključena ter da bo zagotovljeno zadosti sredstev, povečujemo za 400 €. Skupna 
vrednost planiranih sredstev na postavki se ne povečuje, ker smo na ta račun zmanjšali konto Osnovnih 
plač. Iz istega vira namenjamo še 100 € za izplačilo Drugih dodatkov zaposlenim (za uporabo lastnih 
sredstev pri delu na domu). 

0 4 0 1  K a b i n e t  ž u p a n a  ( 4 7 6 . 0 0 0 ) 1 4 . 7 7 0  €  

10 0403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SO DELOVANJE (40 .00 0)  -4.500 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prenos prostih sredstev iz kvote planiranih sredstev za stroške obiskov iz pobratenih občin ali v 
pobratenih občinah - obiskov zaradi omejitev epidemije ni možno izvajati - za dopolnitev sredstev na 
postavki 100406 Kabinet - materialni stroški, konto 402005, za stroške prevodov v angleščino (spletna 
stran MOK in pri pisnih komunikacijskih aktivnostih s tujimi partnerji). 

10 0406 KABINET -  m ater ia ln i  strošk i  (222 .600 )  1 2.5 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Povečanje sredstev na postavki v skupni višini 12.500,00 € (prerazporeditev z drugih postavk Kabineta 
župana - 100601 Prireditve in protokol in 100403 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje): 

- dopolnitev sredstev v višini 4.500,00 € za pokritje stroškov prevodov v angleščino (splet, pisna 
komunikacija s tujimi partnerji);  

- dopolnitev sredstev v višini 8.000,00 € vzpostavitev in razvoj spletne strani KrOdDoma. 

10 0601 PRIREDITVE IN PROTOKOL (10 0.0 00)  -8 .0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prerazporeditev sredstev na proračunsko postavko 100406 Kabinet - materialni stroški, konto 402007 
Računalniške storitve - dopolnitev sredstev za vzpostavitev in razvoj spletne stani KrOdDoma. 
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10 1201 STR OŠKI VOLITEV (0)  14.770 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planiramo sredstva za pokritje stroškov izvedbe referenduma za spremembo območij dveh sosednjih 
krajevnih skupnosti, in sicer Bratov Smuk in Planina. Sredstva so v sorazmernem deležu glede na 
realizacijo pri lokalnih volitvah 2018 planirana za pokritje delovanja občinske volilne komisije, volilnih 
odborov, poštne stroške, najemnine prostorov za izvedbo glasovanj, stroške tiska in objav, pisarniški 
material in druge spremljajoče stroške. 

0 4 0 7  U r a d  z a  d r u ž b e n e  d e j a v n o s t i  ( 2 4 . 2 6 3 . 3 7 5 )  - 4 2 5 . 3 0 1  €  

11 0201 OSNOVNO  ŠOLSTVO -  M ATER IALNI STR OŠKI  (100 .901 )  2 1.8 05 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, 
plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, in 
sicer: Pisarniški in splošni material in storitve, kjer so sredstva namenjena za županovo knjižno 
obdaritev prvošolcev; v okviru konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so 
zagotovljena sredstva za vzdrževanje kurilnih naprav. Iz sredstev konta Prevozni stroški in storitve MOK 
pokriva zavarovalne premije za zavarovanja zavarovanje motornih vozil šol, iz sredstev konta Tekoče 
vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, 
sklenjeno z zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode pa se krije sorazmerni 
delež stroškov šole, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK in so z 
odločbo o usmeritvi usmerjeni na šolanje v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, 
plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Del 
sredstev je namenjen tudi Waldorfski šoli in sicer za pokrivanje sorazmernega dela materialnih 
stroškov za učence, ki prihajajo iz Mestne občine Kranj.  

V okviru postavke 110201 bodo po sprejemu rebalansa zagotovljena dodatna sredstva, zaradi 
prevzema v upravljanje bivše Trgovske šole (z dne, 15. 12. 2020) ter s tem povezanimi materialnimi 
stroški za omenjeno šolo (čiščenje, ogrevanje, komunalni stroški, električna energija, itd. ). 

11 0206 POMOČI V OSNOVNEM ŠO LSTVU (700 .000 )  -4 8.9 55 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, kar je za lokalno 
skupnost zakonska obveznost, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno zdravstveno 
in socialno indikacijo. Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi 
linijskimi prevozi. MOK zagotavlja prevoz tudi za učence iz naše občine, ki obiskujejo Zavod za gluhe in 
naglušne Ljubljana ter Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, poleg tega pa zagotavlja 
sredstva za prevoz učencev v zavod Cirius Kamnik. V kolikor tako dovoljuje zakonodaja, pa so v 
določenih primerih do povračila stroškov prevoza upravičeni starši. Pri sofinanciranju letovanja 
učencev gre za tradicionalen program občine, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi 
svetovalnimi službami osnovnih šol. Preko javnega razpisa so izbrani izvajalci letovanja v času poletnih 
počitnic, letovanje pa je namenjeno otrokom iz družin s poudarjeno socialno indikacijo. Z 
razpoložljivimi sredstvi načrtujemo, da bi se letovanja lahko brezplačno udeležilo več kot 70 otrok.  

Sredstva na postavki Pomoči v osnovnem šolstvu so se znižala, saj se v času šole na daljavo, ki je bila 
posledica epidemije covid-19, niso izvajali prevozi osnovnošolskih otrok. 

11 0301 OŠ PREDOSLJE KRANJ (80 .42 3)  1.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovna šola Predoslje je osnovna šola s stabilnim šolskim okolišem, ki ima pod svojim okriljem tudi 
oddelke vrtca. Šoli prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko ter sredstva, vezana na uporabo 
prostorov in opreme, iz katerih se krijejo stroški za elektriko, komunalo, ogrevanje, varovanje in druge 
materialne stroške. 
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Dodatno  prerazporejena sredstva se bodo namenila za vzpostavitev novega Dinamičnega nabavnega 
sistema za nakup in dobavo živil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za 
izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, 
poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi 
o financiranju zavoda s strani MOK. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dodatna sredstva v višini 1.000 Eur, za vzpostavitev Dinamičnega nabavnega sistema za nakup in 
dobavo živil, so bila planirana na podlagi prejete ocene potrebnih sredstev. 

11 0501 OŠ M ATIJE ČOPA KRANJ (  133 .06 2)  1.000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice. Kaže se trend porasta števila otrok 
v njihovem šolskem okolišu.  

Šoli za plače prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,75 delovnega mesta 
svetovalnega delavca, spremljevalca dolgotrajno bolnih otrok ter povečanega obsega socialne 
problematike. Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja od ogrevanja, elektrike, 
komunalnih stroškov do drugih materialnih stroškov. 

Dodatno  prerazporejena sredstva se bodo namenila za vzpostavitev novega Dinamičnega nabavnega 
sistema za nakup in dobavo živil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za 
izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, 
poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi 
o financiranju zavoda s strani MOK. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dodatna sredstva v višini 1.000 Eur, za vzpostavitev Dinamičnega nabavnega sistema za nakup in 
dobavo živil, so bila planirana na podlagi prejete ocene potrebnih sredstev. 

11 0601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ (28 4.6 08)  1 .000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola. OŠ Jakoba Aljaža Kranj je bil kar nekaj časa šola z 
najmanjšim številom učencev na oddelek, po spremembi šolskih okolišev, da bi zagotovili bolj 
enakomeren vpis na vseh treh šola na Planini, pa se število učencev na šoli, ki je prostorsko zelo velika, 
veča posledično je v tem trenutku stiska s šolskim prostorom na omenjeni šoli zelo velika, kar terja po 
zagotovitvi dodatnih prostorov. Šoli za plače prispevamo za 12 ur na teden za učitelja plavanja-0,54 
delavca, 0,75 delovnega mesta hišnika in 10 ur jutranjega varstva tedensko. Sredstva so bila planirana 
na podlagi podatkov šole. Poleg tega zagotavljamo sredstva za stroške poslovanja za elektriko, 
komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne 
dvorane na Planini za potrebe pouka športa in za druge materialne stroške. 

Dodatno  prerazporejena sredstva se bodo namenila za vzpostavitev novega Dinamičnega nabavnega 
sistema za nakup in dobavo živil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za 
izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, 
poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi 
o financiranju zavoda s strani MOK. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dodatna sredstva v višini 1.000 Eur, za vzpostavitev Dinamičnega nabavnega sistema za nakup in 
dobavo živil, so bila planirana na podlagi prejete ocene potrebnih sredstev. 

11 0701 OŠ STR AŽI ŠČE KRANJ  (85 2.8 26)  1 .000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) med največjimi 
šolami v občini. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. Šoli v 
okviru plač prispevamo za 15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,37 delovnega mesta hišnika, 38,69% 
11. plačnega razreda hišnika – voznika kombija ter 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v 
PŠ Podblica. Poleg tega zagotavljamo sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov šole (ogrevanje, 
elektrika, komunalni stroški in drugih materialnih stroškov), kamor sodijo tudi najemnine. S prenosom 
upravljanja telovadnic Žabnica in Besnica, ki sta bili zgrajeni v javno-zasebnem partnerstvu, iz 
upravljavca SGP Tehnik na Gorenjc SGP, kar je potrdil tudi Svet MOK, je bila dana tudi obvezujoča 
ponudba novega upravitelja Gorenjc d.o.o., skladno s katero zagotavlja popust na plačilo dodatnih ur 
uporabe telovadnice v višini 90% cene uporabnine, katere višina je določena skladno s koncesijsko 
pogodbo. OŠ Stražišče tako poleg najemnine za telovadnici, skladno s koncesijsko pogodbo in pogodbo 
o upravljanju telovadnic, zagotavljamo dodatne ure uporabe telovadnice za skupine podaljšanega 
bivanja, ki imajo v programu med drugim ustvarjalno preživljanje časa in sprostitvene dejavnosti. 
Znotraj postavke pa zagotavljamo tudi sredstva za plačilo stroškov ogrevanja PŠ Besnica preko 
kotlovnice podjetja Petrol, d.d., kjer plačila potekajo neposredno podjetju Petrol, d.d., in ne preko šole. 
Zagotavljamo tudi sredstva za najem in uporabo nove telovadnice v Stražišču, ki je bila ravno tako 
zgrajena na način javno-zasebnega partnerstva.  

Dodatno  prerazporejena sredstva se bodo namenila za vzpostavitev novega Dinamičnega nabavnega 
sistema za nakup in dobavo živil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za 
izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, 
poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi 
o financiranju zavoda s strani MOK. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dodatna sredstva v višini 1.000 Eur, za vzpostavitev Dinamičnega nabavnega sistema za nakup in 
dobavo živil, so bila planirana na podlagi prejete ocene potrebnih sredstev. 

11 0901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ (46 5.5 24)  1 .000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja šola po številu učencev v Mestni občini Kranj in druga 
največja osnovna šola v Republiki Sloveniji. Ima štiri podružnične šole (Center, Primskovo, Trstenik, 
Goriče). Število otrok se nenehno povečuje predvsem zaradi povečanih generacij in priseljevanja 
tujcev. V okviru Osnove šole Simona Jenka Kranj, Cesta XXXI. divizije 7a, Kranj, deluje tudi Podružnična 
šola Center na naslovu Komenskega ul. 2, Kranj. V podružnični šoli Center, ki ima šolski okoliš določen 
enako kot matična šola razredno stopnjo, pouk poteka od 1. do 9. razreda, na razredni stopnji kot 
podružnica, na predmetni stopnji pa kot druga matična šola, saj matična šola sama nima dovolj 
kapacitet, da bi sprejela vse učence svojih podružnic. Zmogljivost Podružnične šole Center za izvedbo 
programa osnovnošolskega izobraževanja, je bila pred obnovo in rekonstrukcijo 13 oddelkov ter brez 
oddelkov predšolske vzgoje. Na lokaciji (Komenskega ul. 4, Kranj) je Mestna občina Kranj zaključila 
prenovo objekta nekdanje Ekonomske šole. Zmogljivost se je povečala za dodatnih 8 oddelkov za 
osnovnošolsko izobraževanje in 4 oddelke predšolske vzgoje otrok. Skupaj tako na tej lokaciji deluje 
16 oddelkov za osnovnošolsko izobraževanje in štirje oddelki za predšolsko vzgojo otrok. 
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Šoli v okviru plač prispevamo za 25 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca ter 
spremljevalca gibalno oviranih učencev. Sredstva za plače so bila planirana na podlagi podatkov šole. 
V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, 
komunalnih stroškov, ogrevanje in druge materialne stroške, ki ostajajo v enaki višini kot preteklo leto. 
Pomemben delež teh sredstev predstavlja zagotavljanja sredstev za najemnino za telovadnico ob PŠ 
Goriče, ki je bila zgrajena v javno-zasebnem partnerstvu.   

V UL št. 44, je bil dne, 26. 3. 2021 objavljen Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - Center. Skladno s tem odlokom se bodo sredstva po 
ustanovitvi novega javnega zavoda (1. 9. 2021) prerazporedila na konte in postavke iz OŠ Simona Jenka 
Kranj.  

Na podlagi 42. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Janeza Puharja Kranj – Center je Mestni svet Mestne občine Kranj s posebnim sklepom imenoval tudi 
vršilca dolžnosti ravnatelja, ki bo opravil vse potrebno za začetek dela zavoda.  

Zato so se znotraj postavke sredstva med konti spremenila. Do ustanovitve novega javnega zavoda se 
bodo sredstva za ta namen zagotavljala iz te postavke, nato pa bodo sredstva prerazporejena na novo 
postavko.  

Dodatno  prerazporejena sredstva se bodo namenila za vzpostavitev novega Dinamičnega nabavnega 
sistema za nakup in dobavo živil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za 
izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, 
poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi 
o financiranju zavoda s strani MOK. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dodatna sredstva v višini 1.000 Eur, za vzpostavitev Dinamičnega nabavnega sistema za nakup in 
dobavo živil, so bila planirana na podlagi prejete ocene potrebnih sredstev. 

11 1201 OŠ OR EHEK KRANJ  (11 6.2 21)  1 .000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico (Mavčiče), šola pa ima tako pri matični šoli kot tudi v 
Mavčičah v svoji sestavi oddelke vrtca. V okviru tekočih transferov javnim zavodom so sredstva 
namenjena za pokrivanje deleža 0,4 delovnega mesta hišnika ter za 10 ur jutranjega varstva na teden 
v mesecih pouka (10 mesecev), ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški 
ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroškov, ki 
ostajajo v enaki višini kot preteklo leto. 

Dodatno  prerazporejena sredstva se bodo namenila za vzpostavitev novega Dinamičnega nabavnega 
sistema za nakup in dobavo živil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Del sredstev se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer so sredstva namenjena za 
izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, 
poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi 
o financiranju zavoda s strani MOK. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dodatna sredstva v višini 1.000 Eur, za vzpostavitev Dinamičnega nabavnega sistema za nakup in 
dobavo živil, so bila planirana na podlagi prejete ocene potrebnih sredstev. 
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12 0201 VR TCI  (1.376 .135 )  -1 0.3 78 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v 
vrtcih in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno 
prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj 
eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj 
z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v 
Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo javne in zasebne vrtce v drugih občinah ter zasebne vrtce s 
koncesijo in brez koncesije na območju Mestne občine Kranj. 

Sredstva so planirana tudi za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v enoti pri OŠ Orehek - 
Mavčiče. 

Sredstva so planirana za izdelavo DIIPov za potrebe vrtcev in za plačilo dodatne strokovne pomoči za 
tri otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redna oddelka vrtca izven območja Mestne občine 
Kranj.  

Ker ocenjujemo, da sredstva na kontu 411921 ne bodo porabljena v celoti je bilo 10.378 € 
prerazporejenih na 120401 VVE pri OŠ, 432300 Investicijski transferi za nujno obnovo tlakov v vrtcu 
pri OŠ Predoslje (8.951€) in za nakup dodatne opreme za vrtec pri OŠ Simona Jenka - PŠ Center (1.427€) 
ter v okviru postavke Vrtci na konto 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 
storitve za strokovno pomoč za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek zasebnega 
vrtca. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva za dodatna strokovno pomoč za tri otroke s posebnimi potrebami so bila planirana na podlagi 
prejetih ugotovitvenih sklepov vrtca o vrsti in obsegu dodatnih stroškov otroka. 

12 0301 KRANJSKI  VRTCI  (  6 .190.900)  10 1.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v 
Kranjskih vrtcih in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, 
stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom 
vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev 
skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino 
v Republiki Sloveniji.   

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo je 
proračunska postavka namenjena tudi: za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnim potrebami, 
vključenih v redne oddelke vrtca (1,84 učitelja za dodatno strokovno pomoč, 1,12 logopeda, 6 
spremljevalcev gibalno oviranih otrok). Sredstva so planirana tudi za izvajanje delovne terapije v 
razvojnem oddelku Mojca, ki jo izvaja OZG. 

Sredstva so planirana tudi za izvedbo sanacije povišane vrednosti radona v enoti Čenča in Sonček 
(sanacija, nadzor, meritve). 

Dodatno so bila iz postavke 101008 Pametno mesto Kranj, konta 402607 Najem programske 
računalniške opreme na konto 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve, 
prerazporejena sredstva 1.000 €, ki se bodo namenila za vzpostavitev Dinamičnega nabavnega sistema 
za nakup in dobavo živil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju Kranjskih vrtcev. Dodatno so se 
Kranjskim vrtcem zagotovila sredstva za ureditev podstrešja v enoti Najdihojca za otroke s posebnimi 
potrebami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, in sicer v višini 70.000€ (sklep Mestnega sveta 
Mestne občine Kranj,  24. seja dne 10.3.2021) ter predlagamo še povišanje za 30.000€. Sredstva se 
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bodo namenilo za sanacijo ene od razdelilnih kuhinj, ki so nujno potrebne obnove (Čira Čara, Čenča in 
Kekec). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dodatna sredstva v višini 1.000€,  za vzpostavitev Dinamičnega nabavnega sistema za nakup in dobavo 
živil, so bila planirana na podlagi prejete ocene potrebnih sredstev. 

12 0401 VVE pr i  OSNOVNIH ŠOLAH (2.0 45 .078 )  10.3 78  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v 
vrtcih pri OŠ (VVE pri OŠ Orehek, VVE pri OŠ Simona Jenka, VVE pri OŠ Franceta Prešerna, VVE pri OŠ 
Stražišče in VVE pri OŠ Predoslje) in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki 
je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno 
prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, 
če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče 
in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.    

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
so sredstva namenjena tudi za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnim potrebami, vključenih 
v redne oddelke vrtca pri OŠ. 

Prav tako je proračunska postavka namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju VVE pri OŠ. 

Dodatno so se povišala sredstva na plačnih podkontih za plačilo dodatnih ur strokovne pomoči 
otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelka vrtca Predoslje (6.300€) ter dodatnih 
ur in zaposlitev spremljevalca za vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj (10.190€). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtcev, ki 
delujejo v okviru osnovnih šol. 

S prerazporeditvijo iz postavke 120201 Vrtci, konta 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih 
in plačili staršev so se sredstva v višini 1.427€ prerazporedila za nakup dodatne opreme za vrtec pri OŠ 
Simona Jenka - PŠ Center in sredstva v višini 8.951€ so se prerazporedila za nujno obnovo tlakov v 
vrtcu pri OŠ Predoslje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dodatna sredstva na plačnih podkontih za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi 
potrebami so bila planirana na podlagi izdanih ugotovitvenih sklepov, ki smo jih prejeli s strani vrtcev 
pri OŠ. 

13 1101 PROGR AM I VETERANSKIH ORGANIZACIJ  (5.000)  6 49  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izplačilo izvedenega programa nevladne organizacije v preteklem letu, 
in sicer za ohranjanje nivoja financiranja delovanja, ki ohranja tradicijo vrednot polpretekle zgodovine 
ter njeno aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju MOK. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021. 

14 0201 ŠPOR T - M ATERIALNI STROŠKI  UPRAVE (808 .000 )  -2 0.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Odloka o izbiri in o sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa smo izvedli 
javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Sredstva so v skladu z Letnim 
programom športa namenjena za športne programe šoloobveznih otrok. Zaradi epidemije bo 
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organizacija izvedbe potekala preko Zavoda za šport in ne preko društev, zato smo 20.000 eur 
prerazporedili na postavko Zavoda za šport - Šport mladih. 

14 0202 SKA KALNI CA K100 (71 .50 0)  -35.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se lahko zmanjšajo, saj v letošnjem letu ne bomo prevzeli v upravljanje Skakalnice 
Bauhenk. 

Po prevzemu Športnega parka Golnik s strani MGRT smo po pogodbi dolžni sanirati dotrajana športna 
igrišča za košarko, rokomet, balinanje in odbojko, zato bomo sredstva prerazporedili na NRP Športni 
objekti. 

14 0302 ZAVO D Z A ŠPORT KRANJ-ŠPOR T M LADIH (45 .90 0)  20.000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena programu  športni pedagog v prvi triadi. V skladu z Letnim programom športa 
so sredstva namenjena za športne programe šoloobveznih otrok. Zaradi epidemije bo organizacija 
izvedbe potekala preko Zavoda za šport in ne preko društev. 

15 0218 SO FINANCIR ANJE PR EVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE  (10.000)  0 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za zagotavljanje brezplačne storitve izvajanje prevozov za starejše in invalide, z 
namenom izboljšati mobilnost starejših in invalidnih občank in občanov, ki ne vozijo oziroma nimajo 
razvite socialne mreže in zato težje dostopajo do različnih storitev in opravkov, poleg tega imajo nižje 
mesečne dohodke in so prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Sredstva 
smo prerazporedili na ustrezen podkonto, posledično pa so se sredstva na drugem podkontu v okviru 
iste postavke temu ustrezno zmanjšala. Želimo 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021 in na podlagi 
izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov za starejše in invalide v MOK. 

15 0801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKO J.KR AN J (68 8.5 15 )  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za zagotavljanje storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev 
Kranj. Sredstva, ki so bila med drugim namenjena tudi za najem električnega vozila za izvajanje storitve 
pomoč družini na domu, smo prerazporedili na ustrezen podkonto, posledično pa so se sredstva na 
drugem podkontu v okviru iste postavke temu ustrezno zmanjšala. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo rebalansa proračuna MOK za leto 2021 in na podlagi 
projekta električne mobilnosti v MOK. 

16 0203 MR LI ŠKO O GLEDNA SLUŽ BA (140 .100 )  -9 0.1 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe določa, da je lokalna skupnost dolžna 
kriti stroške mrliških ogledov in obdukcij. Sprejet je bil Zakon za zmanjšanje stroškov občin, ki velja od 
30. 12. 2020 in uporablja s 1. 1. 2021, s katerim država prevzema plačilo stroškov mrliško pregledne 
službe za ugotovljene smrti v letu 2021, za leto 2020 pa ostaja plačnik MOK.  

Ker pri planiranju proračuna ni bilo znano, kdaj bo država prevzela plačilo, so bila sredstva planirana 
za celo leto. Ker je država prevzela plačilo za ugotovljene smrti v 2021, MOK pa je plačnik za leto 2020, 
bodo sredstva ostala nerealizirana. Zato so se sredstva prerazporedila v višini: 
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- 17.649 EUR na NRP 40721011 Mestna hiša, postavka 131001 Investicije v nepremično kulturno 
dediščino za obnovo Mestne hiše; 

- 2.000 EUR na NRP 40718022 Športni objekti, postavka 141001 za izvedbo parcelacije in naročilo 
geodetskega posnetka. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. 
Občina je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna 
pokrivati stroške mrliških ogledov in obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, 
prenašanje, …) za ugotovljene smrti v letu 2020.  

Višina sredstev bo odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij, kar pomeni, da se ne da 
predvideti točnega števila mrliških ogledov in obdukcij. 

16 0301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO Z AVAR .OBČ.  (420.000 )  -3 80.700 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sprejet je bil Zakon za zmanjšanje stroškov občin, ki velja od 30. 12. 2020 in uporablja s 1. 1. 2021, s 
katerim država prevzema plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje od 1. 1. 2021 dalje. 
Sredstva so planirana za  plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje: 

- občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, 
ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno 
zavarovanje, 

- otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne 
skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje, za mesec 
december 2020. 

Ker pri planiranju proračuna ni bilo znano, kdaj bo država prevzela plačilo, so bila sredstva planirana 
za celo leto. Ker je država prevzela plačilo z januarjem 2021, MOK pa je plačnik za mesec december 
2020, bodo sredstva ostala nerealizirana. Zato so se sredstva prerazporedila v višini: 

- 70.000 EUR na NRP 40719021 Investicijski transferi-vrtci, postavko 120301 za ureditev podstrešja 
enote Najdihojca; 

- 62.351 EUR na NRP 40721011 Mestna hiša, postavka 131001 Investicije v nepremično kulturno 
dediščino za obnovo Mestne hiše; 

- 649 EUR na postavko 131101 Programi veteranskih organizacij za izplačilo izvedenega programa 
društva v letu 2020; 

- 40.000 EUR na NRP Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, postavko 231003 Cestna 
infrastruktura-investicije za dokončanje javne razsvetljave na Mlaki pri Kranju. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. 

0 4 0 8  U r a d  z a  o k o l j e  i n  p r o s t o r  ( 8 8 5 . 9 5 0 )  1 0 . 0 0 0  €  

18 0201 MATER IALNI STROŠKI -  O KOLJE  (55.300)  0 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, potrebna za plačilo tekočega vzdrževanja (nelicenčne) programske opreme, so se s 
prerazporeditvijo prenesla na pravilen konto. 

18 0204 PROGR AM VARSTVA OKOLJA (10 .00 0)  20.000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena varstvu okolja se povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za vzdrževanje merilnih 
postaj in nakup opreme na lokaciji Šmarjetna gora ter plačilo odškodnine za najem gostovanja na 
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objektu. Z dodatnimi sredstvi nameravamo nadaljevati z aktivnostmi na območju IC Laze, kjer 
načrtujemo ponovno vzorčenje in analizo odpadne vode na alternativnih odvzemnih mestih na tem 
območju. 

18 0205 PROGR AM OPR EMLJAN JA ZEM LJI ŠČ  (80 .00 0)  -45.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč se zmanjšujejo, ker se bo zaradi določil 
nove zakonodaje in sprejetih odločitev Mestne občine Kranj, da ne bo opremljala zemljišč v obsegu 
kot je bilo predvideno, izdelalo manj programov opremljanja zemljišč, kot je bilo prvotno planirano. 

18 0206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE -  prostorski  akt i  (578 .000 )  4 0.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se povečujejo, ker smo v začetku leta 2021 dobili mnenja mnenjedajalcev, ki zahtevajo na 
določenih območjih dodatne strokovne študije, ki jih nismo mogli planirati. 

18 0213 AGOR A (21.500)  0 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za izdelavo promocijskega videa Agora walk, kar pri 
pripravi prvega rebalansa ni bilo predvideno. 

18 0220 CITYCIR CLE (40 .15 0)  -5.000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena za izvedbo projekta CITYCIRCLE se zmanjšujejo, ker se bo izvedlo manj srečanj in 
izobraževanj, ki zaradi COVID-19 ne bodo smela biti izvedena. 

0 4 1 0  U r a d  z a  g o s p o d a r s k e  d e j a v n o s t i  i n  p r o m e t  ( 1 4 . 4 4 1 . 9 3 9 )  - 1 . 7 7 3 . 4 3 2  €  

17 0301 ZAVO D Z A TURI ZEM  in  KULTURO KRANJ  (862 .500 )  3 0.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke 170301 Zavod za turizem in kulturo Kranj na podkontu 4323 se 30.000 EUR nameni 
za izvedbo projekta "Človeška ribica v rovih pod Kranjem". 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izvedba projekta "Človeška ribica v rovih pod Kranjem" je vključena v NRP 40318003 Investicije Zavoda 
za turizem in kulturo Kranj. 

17 0303 TURIZEM  (41 .10 0)  1.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke 170303 Turizem se na podkontu 4021 sredstva v višini 1.000 EUR namenijo za 
pripravo testa javno zasebnega partnerstva in DIIP-a ter sodelovanje v postopku oblikovanja razmerja 
javno zasebnega partnerstva za projekt "Človeška ribica v rovih pod Kranjem". 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na podlagi pridobljene ponudbe. 

17 0311 PRIREDITVE ZA MOK (264 .272 )  3 0.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke 170311 Prireditve za MOK se na podkontu 4133 sredstva v višini 30.000 EUR 
namenijo za organizacijo in izvedbo filmskega festivala, ki ga bo Zavod za turizem in kulturo Kranj 
organiziral poleti 2021. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na podlagi strokovne ocene Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 

22 0203 MATER IALNI STROŠKI -  CESTNA DEJAVNOST  (2.215 .000 )  -3 0.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zmanjšujejo glede na že znan obseg del za zimsko službo v letošnjem letu. 

22 0205 UR EJANJE  CESTNEGA PROM ETA - M ATERI ALN I STROŠKI  (65 2.9 27)  2 .877 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se povečujejo za 2.877 eur in sicer zaradi najema programske opreme oz. spletne aplikacije 
na naslovu http://pis.lgb.si za prikaz podatkovne baze za potrebe oglaševanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP-je: 

- 40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa, 

- 40318001 Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom, 

22 0401 VZDRŽEVANJE S IST EMA IZPOSOJE KOLES V M OK (17 6.0 00)  -2 .8 77 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki 220401 so planirana za vzdrževanje sistema KRsKOLESOM v Mestni občini Kranj. 
Sredstva se v rebalansu proračuna znižajo za 2.877 eur glede na sprejeti proračun za leto 2021. Razlog 
za znižanje je v tem, da zmanjšujemo izdajo uporabniških kartic za sistem KRsKOLESOM in dajemo 
prednost mobilni aplikaciji in uporabi sistema z uporabniškim imenom in geslom. Delno bomo 
zmanjšali obseg promocijskega materiala. 

23 0204 DRUGE K OMUNALNE DEJA VNO ST I  (1.2 93.0 44)  -75 7.044 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za leto 2021 načrtovana sredstva so bila namenjena ureditvi Kovačnice – podjetniškega 
inkubatorja Kranj. Mestna občina Kranj je k projektu pristopila v lanskem letu in ga prijavila  na 3. poziv 
DRR - dogovor za razvoj regij, prednostna naložba 3.1. V letošnjem letu smo prejeli pozitivno mnenje 
pristojnega ministrstva in si s tem zagotovili sredstva za prenovo. Sredstva so se v letu  2020  že 
porabila za projektno in investicijsko dokumentacijo ter nakup zemljišča in stavbe. V letu 2021 so bila 
proračunska  sredstva namenjena za dokončanje projektne dokumentacije, nadzor, obnovo objekta 
ter nakup opreme prostorov. Ker bo  izvedbo prenove prevzel Urad za razvoj, pametno skupnost in 
projekte, se v pristojni oddelek prenaša postavka in NRP. To je razlog zakaj se sredstva v okviru UGDP 
znižujejo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj 

23 0213 GR ADNJA CEST,  KOLESAR SKI H IN PEŠPOTI  (2.3 34.5 56)  -93 4.528 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se je spremenila znotraj NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju in NRP 40621002 
Tehnična in druga dokumentacija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija 

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju in vsebuje podprojekte: 

- 40621017 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice« 
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- 40621018 »Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku« 

- 40621021 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega« 

- 40621025 »Povezava za pešce in kolesarje Kokrica - Bobovek« 

- 40621029 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park« 

- 40621030 »Povezava za pešce in kolesarje Primskovo - Predoslje« 

23 1001 ENERGETSKA ZASNOVA KR ANJA (1 .890.8 14)  -5 .000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so namenjena pripravi projektov iz področja energetike in električne mobilnosti. 
Glede na to, da se zaključuje priprava druge  faze energetskih sanacij občinskih objektov, se bodo iz 
tega NRPja pokrivali stroški priprave prijavne vloge na MGRT za sofinanciranje  in ostali stroški 
povezani z 2 fazo. Ker MO Kranj z letošnjim letom pričenja  projekt tehnične pomoči ELENA EIB 
energija, ki bo sofinanciral pripravo postopkov in projektne dokumentacije za prenove objektov 3 faze, 
se  sredstva NRP energetska zasnova v sklopu rebalansa zmanjšujejo saj bodo načrtovana na NRPju 
tehnične pomoči ELENA energija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na NRP energetska zasnova. V sklopu postavke je bila izvedena prerazporeditev 
sredstev med konti in sicer so se s prerazporeditvijo zagotovila sredstva za služnost za postavitev 
električne polnilnice na eni od lokacij. Znižanje sredstev postavke za 5.000 € iz zgoraj opisanega razloga 
ne bo vplivalo na realizacijo ciljev. 

23 1017 ZELEN E POVRŠINE,  OTR. IGRIŠČA -  VZ DRŽEVANJE (678 .000 )  -3 0.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so denarna sredstva v 
proračunu 2021 na PP 231017 namenjena  vzdrževanju zelenih površin in otroških igrišč, kamor sodijo  
naslednja vzdrževanja: obnova/popravila in vzdrževanje otroških igral; montaže in demontaže, ter 
obnove  klopi; oblikovanje in poseki/obžagovanje dreves; spomladansko čiščenje zelenic; košnja 
zelenic z mulčenjem; čiščenje listja (grobo in fino), okopavanje in obrezovanje grmovnic; gnojenje in 
osutje grmovnic z sekanci; gnojenje in setev trave; sajenje grmovnic in dreves; spomladanska zasaditev 
cvetličnih gred in korit; škropljenje s pesticidi; pregled rastlin; izdelava in dobava cvetličnih 
aranžmajev; čiščenje okolice spomenikov; zalivanje rastlin; pletje rastlin; odvoz smeti in drugega 
materiala iz zelenic; oblikovanje in odstranitve dreves in grmovnic; prestavitev in vzdrževanje 
cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; čiščenje snega Prešernov gaj; interventna ter 
druga/ostala  dela po naročilu. Zmanjšanje višine potrebnih sredstev je zaradi racionalizacije na 
področju pasjih WC-jev, prehoda iz enoletnic na trajnice in urejanja lastništva nad zelenimi površinami. 

23 1093 CESTNA RAZSVETLJAVA (370 .000 )  -4 7.8 60 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančna sredstva proračuna 2021 so v sorazmernem deležu namenjena za investicije na področju 
zamenjave svetilk v skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in postavitev nove javne 
razsvetljave na potrebnih mestih. 

Zmanjšanje višine sredstev v proračunu 2021 je posledica večje pokritosti v Mestni občini Kranj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

40318004 Javna razsvetljava 
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30 1704 Ukrep i  tr ajnost ne mob ilnost i  ( ja vne e lektr ične  p oln i ln ice )  (135 .000)  -30.000 
€  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so namenjena urejanju javne polnilne infrastrukture za potrebe električnih vozil. V 
sklopu priprave proračuna so bila načrtovana sredstva, ki so upoštevala dinamiko gradnje električnih 
polnilnic oziroma upravljanja in vzdrževanja le teh. Glede na to, da potrditve projekta za sofinanciranje 
polnilnic za avtobuse iz strani MGRT še nimamo se realizacija projekta nekoliko zamika. Iz tega razloga 
smo v sklopu rebalansa predlagali znižanje potrebnih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na NRP zmanjšanje emisij v prometu in projekt električna mobilnost. V sklopu 
prvega se načrtujejo postavitve električne polnilnice za avtobuse in nakupi električnih avtobusov. V 
sklopu slednjega pa se načrtuje postavitev javne mreže električnih polnilnic za osebna vozila. 

0 4 1 5 1  O d d e l e k  z a  f i n a n c e  ( 8 . 3 7 1 . 4 2 0 )  9 4 . 1 1 0  €  

10 0101 OBČINSKA UPR AVA -  PLAČE (3 .916.6 60)  13 5.110 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in 
za 113 zaposlenih v občinski upravi, izplačilo dodatkov, regresa za letni dopust, povračila in 
nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela). 
Zagotovljena so sredstva redno delovno uspešnost in za delovno uspešnost iz naslova povečanega 
obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob 
upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za 
starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, 
za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi 
prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev se v primerjavi s sprejetim 
rebalansom 1 povečujejo za dobrih 135 tisoč eur.  Zaradi izplačila dodatkov v zvezi z epidemijo virusa 
Covid 19 se povečujejo sredstva za dodatke za delo v posebnih pogojih in posledično seveda tudi 
prispevki.  Izplačana sredstva teh dodatkov financira država iz proračuna Ministrstva za finance tako, 
da na drugi strani planiramo tudi prihodke iz državnega proračuna. 

Plače so izračunane za 114 zaposlenih, predviden regres je v višini 1.200 eur, dodatki za delo v posebnih 
pogojih pa so predvideni do vključno maja. 

10 0208 PLAČILNI  PROM ET (33 .10 0)  9.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO 
Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS). Sem uvrščamo tudi stroške plačilnega agenta ter plačilo 
stroškov kotacije na borzi, kar se je načrtovalo na podlagi ocene stroškov v letu 2019. 

V okviru podkonta drugi operativni odhodki so zagotovljena sredstva za plačilo negativnih obresti za 
nočne depozite. Mestna občina Kranj ima z Gorenjsko banko d.d. Kranj sklenjeno pogodbo o 
sodelovanju na področju vezave sredstev v domači valuti z občinami, v kateri imamo dogovorjeno 
obrestno mero za nočne depozite v višini -0,25 % nominalno letno. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena sredstva na postavki se povečujejo za 9.000 eur. Razlog je v dejstvu, da smo trenutno zelo 
likvidni, banke pa (po pozitivni obrestni meri) ne sprejemajo kratkoročnih depozitov. Primorani smo 
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torej plačevati negativne obresti na nočne depozite (tudi pri Banki Slovenije) tako za MO Kranj kot za 
naše javne zavode (vključno z Gorenjskimi lekarnami in OZG). 

10 0217 ODPLAČILO OBR EST I  IZ  F INANCIRANJA (392 .000 )  -5 0.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  so namenjena plačilu obresti po sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko 
(kreditno pogodbo je prevzela Banka Intesa Sanpaolo d.d.), UniCredit banko, Eko skladom, NLB in SID 
banko ter tudi obresti po kreditni pogodbi, ki naj bi jo sklenili v l. 2021 (črpanje je predvideno v drugi 
polovici leta). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti in ocena 
obrestne mere EURIBOR. Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo tako 6 mesečni EURIBOR kot tudi 
3 mesečni EURIBOR v l. 2020 v povprečju 0,0 %.  

Predvidena sredstva se znižujejo za 50.000 eur. Razlog je v dejstvu, da je EURIBOR še vedno negativen 
in da črpanje novega kredita predvidevamo fazno šele v drugi polovici leta. 

0 4 1 5 2  O d d e l e k  z a  p r a v n e  i n  k a d r o v s k e  z a d e v e  ( 2 . 0 7 8 . 7 6 8 )  4 5 . 5 9 0  €  

20 0901 ST ANOVAN JSKO GOSPODARSTVO (1.3 87 .448 )  45.5 90  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V l. 2020 je bila, v zaključnem računu izkazana, realizacija v okviru stanovanjskega proračunskega 
sklada bistveno nižja od predvidene. Izvedba del tekočega in investicijskega vzdrževanja je bila otežena 
oz. onemogočena zaradi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev  
potrošnikom v Republiki Sloveniji ( Uradni list RS, št. 163/20), ki je stopil v veljavo dne 16. 11. 2020 in 
na podlagi katerega izvajanje gradbenih del v naseljenih stanovanjih ni bilo dovoljeno. Dogajanje 
predstavlja dogodke, ki so posledica višje sile. Posledično je bil ostanek sredstev na računu sklada 
bistveno večji od ocenjenega v sprejetem proračunu. 

Sredstva stanovanjskega gospodarstva, predvidena za prenos v proračunski Stanovanjski sklad, se v 
primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za 45.590 EUR in so v 2. rebalansu predvidena v skupni 
višini 1.297.300 EUR. Viri za ta znesek so 910.000 EUR predvidenih prihodkov iz stanarin, 278.000 EUR 
je predvidenih kupnin za prodana stanovanja in 109.300 EUR predvidenega prihodka iz naslova 
povračila tržnih subvencij iz sredstev državnega proračuna oz. MOP. Povečanje sredstev gre predvsem 
na račun predvidenih višjih prihodkov od prodaje stanovanj. 

Povečana sredstva v okviru STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA bodo namenjena predvsem za tekoče 
vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in skupne dele stavb, kjer se stanovanja nahajajo v pripadajočem 
deležu, glede na lastništvo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom povečana proračunska sredstva bodo realizirana predvsem v okviru tekočega 
vzdrževanja stanovanj in skupnih delov stavb, kjer se stanovanja nahajajo. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Povečanje sredstev stanovanjskega gospodarstva gre na račun predvidenih višjih prihodkov od prodaje 
stanovanj in bodo realizirana predvsem v okviru tekočega vzdrževanja stanovanj v lasti MOK in skupnih 
delov stavb, kjer se stanovanja nahajajo, v deležu glede na lastništvo. 
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0 4 1 5 3  O d d e l e k  z a  s p l o š n e  z a d e v e  i n  c i v i l n o  z a š č i t o  t e r  r e š e v a n j e ( 4 . 4 3 4 . 8 1 6 )  
3 5 . 3 0 0  €  

10 0203 OBČINSKA UPR AVA -  M ATER IALNI STR OŠKI  (14 9.6 00)  5 .300 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na sprejeti plan v letu 2021 smo ocenili, da potrebujemo dodatna sredstva za plačilo 
telekomunikacijskih storitev. Sredstva za plačilo poštnih storitev bomo zmanjšali. Sprememba je tudi 
zaradi odprtja novega konta za najem vozil v sklopu projekta e-mobilnost, katerega smo odprli zaradi 
smernic Ministrstva za finance. 

10 0204 MATER IALNI STROŠKI PREM OŽENJA (62 7.3 80)  -5 .0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva za vzdrževanje vozil voznega parka Mestne občine Kranj bomo zmanjšali in jih bomo 
uporabili za storitve objav občinskih aktov. 

10 0215 OBJAVA OBČINSKIH AK TOV (23 .00 0)  5.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na sprejeti plan smo ocenili, da potrebujemo dodatna sredstva za objave občinskih aktov v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Sredstva za plačilo vzdrževanja vozil bomo zmanjšali. 

19 0501 CIVILNA ZAŠČITA (20 9.1 40 )  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se prerazporedijo med konti zaradi pravilnega knjiženja zaščitnih sredstev za potrebe Civilne 
zaščite Mestne občine Kranj. 

19 0601 POŽARNA T AKSA (210 .000 )  3 0.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prejeta sredstva s strani Ministrstva za obrambo RS (Uprava RS za zaščito in reševanje) so se v začetku 
leta 2021 povečala. Na podlagi ključa delitve na prostovoljne in profesionalne gasilce se sredstva 
posredujejo njim in s tega vidika se poveča prihodek in posledični tudi odhodek, ki temeljita na oceni 
prejetih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

40220003 GZ MOK - investicije, investicijski transferi  4.800 EUR 

40220002 GARS- požarna taksa         25.200 EUR 

0 4 1 6 0 1  O d d e l e k  z a  r a z v o j  i n  p a m e t n o  s k u p n o s t  ( 1 . 2 5 5 . 1 9 5 )  1 7 8 . 8 2 1  €  

10 1008 PAM ETNO M EST O KR ANJ (1.1 20 .000 )  93.0 00  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Kranj je septembra 2020 sprejela Strategijo digitalnega razvoja pametnega mesta Kranj. 
Iz akcijskega načrta strategije izhajajo tudi izvedbeni projekti na področju trajnostne mobilnosti, 
okolja, zelene in digitalne transformacije mesta. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi uvedbe 
projekta mestne kartice (projektna in investicijska dokumentacije, vodenje in izvedba projekta), ker se 
bodo potrebovala višja sredstva od planiranih ter za projekte e-okolje za neplanirano sofinanciranje 
projekta "Vzdrževanje in razvoj prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Kranj". Namen 
projekta je zagotoviti vzdrževanje vseh gradnikov integralne platforme prostorskih podatkov ter 
informacijskih rešitev, ki so razvite nad storitvami platforme in obenem razširiti obseg prostorskih 
podatkov in rešitev za uporabo prostorskih podatkov, ki so osnovane nad integralno platformo 
prostorskih podatkov (interni pregledovalnik, LI, PNR, portal za javnost, …). 
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10 1012 ELEN A ENERGIJA (0)  85.821 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za namene črpanja evropskih sredstev, ki jih za potrebe tehnične pomoči ELENA zagotavlja Evropska 
investicijska banka, se je v letu 2020 ustanovil konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela 
Mestna občina Kranj. Na programsko klasifikacijo so vezane obveznosti, ki izhajajo iz Konzorcijske 
pogodbe in Sporazuma (pogodba MOK – EIB).   

Sredstva so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov za 
izvajanje energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih 
naprav, ukrepe za energetsko učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz 
transformatorjev. Del sredstev je namenjenih tudi za stroške financiranja vodenja projekta (ti stroški 
niso financirani iz tehnične pomoči projekta). 

0 4 1 6 0 2  O d d e l e k  z a  p r o j e k t e  ( 2 0 . 1 1 4 . 5 8 3 )  4 . 9 1 3 . 6 5 7  €  

11 1001 INVEST IC I JE IN I NVEST.TRANSFER -  IZOB RAŽEVANJE (1.9 58 .934 )  55.0 00  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru projekta Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja so namenjena za potrebe 
izgradnje ter nadzora nad gradnjo nove telovadnice, novega veznega hodnika z nadgradnjo s 6 novimi 
učilnicami v prvi etaži, od tega bodo tri nadomestilo obstoječih treh, ki se z rušitvijo prizidka odstranijo 
in tri nove učilnice, nova avla kot večnamenski prostor in nove sanitarije.  

Predvidevajo se tudi naslednje investicije po osnovnih šolah: 

- povečanje požarne varnosti skladno z oceno požarne varnosti na osnovnih šolah, 

- prenova kuhinj skladno s strategijo obnove kuhinj  

- ostala investicijsko vzdrževalna dela po šolah.  

Na nivoju proračunske postavke se višina sredstev ne spreminja, medtem ko pa je tekom izvrševanja 
prvega rebalansa do priprave dokumenta za drugi rebalans prišlo do prerazporeditve znotraj postavke 
zaradi potrebe po kopiranju projektne dokumentacije ter zapisnika Inšpektorata RS za šolstvo in šport, 
glede nakupa nove opreme (mizic in stolov) za učilnice PŠ Kokrica, ter izvedbe strokovnega nadzora 
nad dobavo in montažo notranje opreme za novo telovadnico na OŠ S. Žagarja. 

Sredstva v okviru projekta "Obnova objekta nekdanje Trgovske šole" so namenjena za izdelavo in 
pridobitev projektne dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa: 

- NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, 

- NRP 40718046 Investicije in inv. Vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja, 

-NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole. 

11 1310 GLASBENA ŠOLA -  INVESTICI JE  (788 .387 )  -5 5.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za preureditev bivše Srednje  gradbene šole v Glasbeno šolo in pridobitev novih 
prostorov za potrebe Javnega sklada za kulturno dediščino. Obnova zajema sanacijo celotnega objekta: 
prenovo pritličja, I. in II. nadstropja, podstrešja, vgradnjo dvigala, delna izdelava novih stopnic na 
podstrešje, zamenjava strešne konstrukcije, zamenjava opeke, sanacija ovoja, zamenjava vseh oken 
ter nakup opreme. 

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki zmanjšala, saj je bila ponudba izbranega 
izvajalca nižja od predvidenih sredstev. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:  

- NRP 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2. 

12 1001 INVEST IC I JE IN I NVESTIC.TRANSF  (1.8 61.2 90)  -21 0.000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena v prvi fazi za izgradnjo dveh dodatnih oddelkov vrtca ter rekonstrukcijo dveh 
obstoječih vrtčevskih oddelkov (povečava) in izgradnjo 2 oddelkov šole. V nadaljevanju, kot druga faza, 
se predvideva izgradnja še petih oddelkov vrtca in petih oddelkov šole, telovadnice, jedilnice, kuhinje, 
kotlovnice, kot posledica širitve okolice oz. gradnje novih stanovanj.  

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki znižala, ker se je spremenil obseg predvidenih 
del (gradnja novih stanovanj v okolici) in je potrebno temu ustrezno spremeniti projektno 
dokumentacijo in obseg del, posledično pa v letošnjem letu gradnja ne bo izvedena v načrtovanem 
obsegu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa: 

- NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica, 

- NRP 40719015 Vrtec Bitnje 

13 1001 INVEST IC I JE V NEPREM IČNO KULT URNO DEDI ŠČINO  (165 .000 )  8 0.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki povečala, ker je prišlo do sprememb pri 
določenih projektih in zaradi uvrstitve novega projekta v proračun. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa: - NRP 
40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein - NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka - NRP 
40721011 Mestna hiša. 

14 1001 ŠPOR T - INVESTICI JE IN INVEST.TR ANSFER (162 .800 )  6 2.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega NRP so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih 
objektov, igrišč in pripadajoče infrastrukture skladno s potrebami znotraj MOK. 

Sredstva so planirana za legalizacijo nakup zemljišč v okviru skakalnega centra Gorenja Sava, nakup 
zemljišč za ŠP Bitnje, za ureditev trim steze na Jošta, ureditev prezračevanja na štadionu, izdelavo 
pumptracka na Planini 1, ureditev kegljišča v Kranju, izdelavo geodetskega posnetka ŠP Stražišče. 

Povečanje sredstev je potrebno za sanacijo obstoječega kegljišča v Kranju zaradi prihajajočega 
svetovnega in evropskega prvenstva. Višja je bila tudi izdelana nova cenitev za razlastitev parcel v 
sklopu Skakalnega centra Gorenja Sava. Z DRSV je MOK sklenila dogovor o nakupu zemljišč v sklopu ŠP 
Bitnje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:  

- NRP 40718022 Športni objekti 
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14 1002 OBNOVLJI VI  VIR I  ENER GI JE  (1.600 .000 )  -1 .06 0.000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sanacijo ovoja oz. izvedbo toplotne izolacije fasade, krovska dela, zamenjavo 
neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju, 
namestitvi nove kritine, termostatskih ventilov na radiatorje in centralnega nadzornega sistema za 
spremljanje rabe energije in sicer sledečih objektov: OŠ France Prešeren, OŠ Simon Jenko, OŠ Stražišče, 
vrtci Mojca, Čebelica, Mavčiče, OŠ Stražišče – Podblica, Glasbena šola (Trubarjev trg 3 in Poštna ulica 
3) Ostržek, Ježek, Ciciban, Biba in ostali, (ZD Kranj, Mestna Knjižnica, glasbena šola, Ljudska univerza, 
Olimpijski bazen…),katerih ustanovitelj je občina. V letu 2020 in 2021 sledi prijave projekta, pridobitev 
vse potrebne projektne dokumentacije ter izbor izvajalca del. Z izvedbo gradbenih del se bo pričelo v 
letu 2021. 

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki znižala, ker pogajanja za izbor izvajalca za 
izvedbo investicije še niso zaključena, kar posledično pomeni, da bo obseg del v letošnjem letu 
bistveno nižji od načrtovanega in v manjšem obsegu zvišala zaradi ustrezne prerazporeditve za 
izdelavo DIIP-a za zamenjavo oken v avli stavbe MOK. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa: 

- NRP 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza, 

- NRP 40721001 Energetska sanacija občinskih objektov – 3 faza. 

15 1006 Dom upokoj encev  (48 0.0 00 )  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so ostala enaka, v rebalansu pa so se na tej postavki porazdelila po drugih kontih, 
tako da smo zagotovili sredstva za plačilo stroškov natečaja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa: 

- NRP 40719004 Dom upokojencev 

15 1007 SOCI ALNO  VAR STVO STARI H-INVESTICI JE  (59 1.4 72 )  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so ostala enaka, v rebalansu pa so se na tej postavki porazdelila po drugih kontih, 
tako da smo zagotovili sredstva za obratovalne stroške objekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa: 

- NRP 4070051 Dnevno varstvo starejših-Planina 

17 0403 RAZVOJ MA LEGA GOSPODARSTVA (0)  81 3.0 44  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so namenjena prenovi objekta na naslovu Poštna ulica 4, kjer se načrtuje urediti 
prostore kovačnice in inkubatorja. 

Projekt je bil v letu 2020 prijavljen na razpis MGRT. V sklopu rebalansa se sredstva uskladijo glede na 
prijavo razpis.  Del investicije se finančno realizira v letu 2021, del sredstev pa se načrtuje v letu 2022. 
V proračunu 2021 in 2022 se zagotavljajo sredstva za prenovo objekta, ki vključujejo gradbeno 
obrtniška, elektro, strojna del ter potrebno opremo za delovanje kovačnice/inkubatorja.  
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Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki povečala, saj je to nova postavka, projekt pa 
prestavljen iz Urada za gospodarske dejavnosti in promet, v Urad za razvoj, pametno skupnost in 
projekte. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:  

- NRP 40320001 Kovačnica - podjetniški inkubator Kranj. 

22 1001 INVEST .VZDRŽEVANJE IN GR ADNJA OBČIN SKI H CEST (6.7 53 .555 )  4.82 4.8 71 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v rebalansu so se na postavki povečala predvsem zaradi novega projekta NRP 40621035 GJI 
na območju OPPN PC Hrastje, ter povečanja sredstev na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura 
Mlaka pri Kranju, NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, 40618021 Investicijsko 
vzdrževanje cest, NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke. 
Sredstva so se zmanjšala na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje,  NRP 40600215 
Trajnostna mobilnost v Kranju ter na NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12.čunska 
sredstva so se v rebalansu na tej postavki zmanjšala ali povečala, ker je prišlo do sprememb pri 
določenih projektih in zamikov v naslednja proračunska leta. 

Na ostalih NRP-jih so bile spremembe vrednosti projektov na tej proračunski postavki manjše. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa: 

- NRP 40600017 Pot na Jošta, 

- NRP 40600153 Križišča in krožišča, 

- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, 

- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, 

- NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, 

- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, 

- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, 

- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, 

- NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, 

- NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste, 

- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto, 

- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste, 

- NRP 40620005 Obnova javne poti JP685731 Mlaka-Bobovek-Brdo, 

- NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12, 

- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč. 

22 1002 UR EJANJE  CESTNEGA PROM ETA - INVESTICI JE  (310.000 )  -1 29.579 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v rebalansu so se na postavki zmanjšala na NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo 
in Bleiweisovo cesto, ker je prišlo do sprememb in zamikov v naslednja proračunska leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:  

- NRP 40618019 Avtobusna postajališča, 
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- NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto. 

23 1003 CESTNA RAZSVETLJAVA -  INVESTIC I JE  (64.524)  22 7.1 62 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki povečala, ker je prišlo do sprememb pri 
določenih projektih. Sredstva v rebalansu so se na postavki povečala predvsem na NRP 40600181 
Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri 
Kranju zaradi dokončanja javne razsvetljave na celotnem področju. 

Na ostalih NRP-jih so bile spremembe vrednosti projektov na tej proračunski postavki manjše. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa: 

- NRP 40600017 Pot na Jošta, 

- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, 

- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, 

- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, 

- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, 

- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, 

- NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke. 

23 1005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO  (1.4 18 .871 )  14.2 76  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki povečala, saj je potrebno zagotoviti dodatna 
sredstva za izvedbo in dodatna sredstva tudi za nadzor. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:  

- NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). 

23 1007 OSKRBA Z  VODO - INVESTICI JE  IN INVEST.TR ANSFER  (2.2 90 .108 )  91.5 21  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunali Kranj zaradi prenizkih cen storitev 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Sredstva so namenjena investicijam v javno vodovodno 
omrežje.  

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki zmanjšala ali povečala, ker je prišlo do 
sprememb pri določenih projektih in zamikov v naslednja proračunska leta.  

Sredstva v rebalansu so se na postavki povečala, predvsem zaradi novega projekta NRP 40621035 GJI 
na območju OPPN PC Hrastje. Znotraj proračunske postavke, med podkonti, pa so se izvedle večje 
prerazporeditve v sklop NPR 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov. 

Na ostalih NRP-jih so bile spremembe vrednosti projektov na tej proračunski postavki manjše. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:  

- NRP 40600017 Pot na Jošta, 

- NRP 40600031 LN Britof - Voge, 

- NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop, 
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- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, 

- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, 

- NRP 40600198 Komunalna infrastruktura Industrijske cone Laze, 

- NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, 

- NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov, 

- NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, 

- NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, 

- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, 

- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče, 

- NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, 

- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, 

- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč, 

- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje. 

23 1008 UR EJANJE  POKO PALIŠČ  (134 .845 )  2 5.0 00 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v rebalansu so se na postavki povečala na NRP 40618012 urejanje pokopališč KS, ker so se 
zaradi specifične situacije (pandemija) bistveno povečalo potrebe po žarnih pokopih, tako da je na 
pokopališču v Predosljah nujno potrebna izvedba žarnega grobnega polja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:  

- NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS 

23 1087 ZELEN E POVRŠINE,OT R. IGR. -I NVESTI CI JE  (414.066 )  -3 19.066 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v rebalansu so se na postavki zmanjšala zaradi ne izvedbe pojekta NRP 40621033 Dokončanje 
Bleiweisovega parka, saj se bo v letu 2021 pridobila samo projektna dokumentacija in gradbeno 
dovoljenje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:  

- NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka 

- NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč 

23 1101 TAKSA ZA OBR EMENJEVANJE VODE (89 4.1 67)  49 4.428 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zagotavljanje pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter 
vzdrževanje opreme in napeljav na kanalizacijskih objektih. 

Proračunska sredstva so se v rebalansu na tej postavki zmanjšala ali povečala, ker je prišlo do 
sprememb pri določenih projektih in zamikov v naslednja proračunska leta. Sredstva v rebalansu so se 
na postavki povečala, predvsem zaradi novega projekta NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC 
Hrastje, ter povečanja sredstev na NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje 
(pod NRP 40619425 ČN Trboje), NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze ter NRP 
40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture. Zmanjšala so se na NRP 40619032 
Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke.  
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Na ostalih NRP-jih so bile spremembe vrednosti projektov na tej proračunski postavki manjše. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa: 

- NRP 40600017 Pot na Jošta, 

- NRP 40600029 LN Planina-jug, 

- NRP 40600031 LN Britof - Voge, 

- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, 

- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, 

- NRP 40600198 Komunalna infrastruktura Industrijske cone Laze, 

- NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, 

- NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, 

- NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj  

- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, 

 - NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče, 

- NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, 

- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, 

- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje. 

 

0 6  M E D O B Č I N S K I  I N Š P E K T O R A T  K R A N J  ( 1 . 0 2 7 . 4 7 8 )  8 6 . 8 1 2  €  

10 0901 MEDOBČINSKI  INŠPEKTOR AT KR ANJ (23 2.4 58 )  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave 

Medobčinski inšpektorat Kranj in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, poštne storitve, za 

posebni material in storitve, nakup uniform in njenih delov, za stroške energije, vode, komunalnih 

storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, najem vozil, računalnikov, vzdrževanje in 

prestavitve merilnikov hitrosti, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne 

najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa 

skupne občinske uprave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov organa skupne občinske 
uprave, ki so izkazani preko neposrednih računov organu, ter preko razdelilnikov stroškov glede na 
površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila 
obstoječih zaposlenih v organu. Izračuni temeljijo na oceni porabe v letu 2020 in oceni obsega 
poslovanja organa v letu 2021 in že prevzetih pogodbenih obveznosti. 

10 0902 OMI:  NAKUP OPREM E, VOZIL . . .  (33 .00 0)  16.082 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za zamenjavo pisarniškega pohištva in opreme, nakup strežnikov in diskovnih 

sistemov, telekomunikacijskih naprav-GSM, aktivne mrežne in komunikacijske opreme, tiskalnikov, 

plačilo licenčne programske opreme ter investicijsko vzdrževanje z izboljšavami. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

40400003 Nakup opreme in sredstev MIK: 49.082 EUR 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina potrebnih sredstev se je izračunala glede na oceno porabe v letu 2020 in načrtovanih 

izboljšavah ter potrebah organa v letu 2021. 

Sredstva se zvišujejo zaradi odkupa laserskega merilnika hitrosti od Občine Šenčur. 

10 0904 In špektorat:  p lače in  dru gi  i zdatk i  zaposlen im  (762 .020 )  7 0.7 30 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za 

socialno varnost zaposlenih v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj, ki so 

določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi delovno pravnimi predpisi oziroma s 

predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so načrtovana tudi sredstva za plačilo 

premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem 

pokojninskem zavarovanju. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost 

zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega načrta zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu 

Kranj, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Urada za finance. 

0 7  S K U P N A  S L U Ž B A  N O T R A N J E  R E V I Z I J E  ( 1 9 1 . 6 0 7 )  0  €  

10 0103 REVIZ I JA:  p lače in  dru gi  izd atk i  zapos le nim                    (16 4.8 90)  0  €  
Znotraj postavke se je v okviru razpoložljivih sredstev prerazporedilo sredstva na podkonte, kjer smo 
ocenili, da je potrebno povečanje. 

  

10 0216 SKUPNA SLUŽBA NOTR ANJE R EVIZI JE  (20.758)  0 €  
Znotraj postavke se je v okviru razpoložljivih sredstev prerazporedilo sredstva na podkonte, kjer smo 
ocenili, da je potrebno povečanje.  
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I I I .  N A Č R T  R A Z V O J N I H  P R O G R A M O V  

 

0 1  M E S T N I  S V E T  ( 1 . 5 0 0 )  9 . 2 5 0  €  

01 019001 Dejavnost  ob čin ske ga sve ta  (1.5 00)  9 .2 50 €  

10018001 Nakup opreme za svetniške skupine (1.500) 9.250 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme (prenosniki, računalniki, monitorji, 
multifunkcijske naprave), nakup licenčne programske opreme (Office Home and Business 2019 SLO) 
ter nakupa kamere. 

0 4 0 7  U r a d  z a  d r u ž b e n e  d e j a v n o s t i  ( 7 3 0 . 3 9 4 )  1 1 0 . 3 7 8  €  

19 029001 Vr tc i  (13 3.8 42)  11 0.378 €  

40719021 Investicijski transferi-vrtci (133.842) 110.378 € 

Namen in cilj 

NRP 40719021 je namenjen investicijskemu vzdrževanju Kranjskih vrtcev in vrtcev pri OŠ.  

Dodatno so se Kranjskim vrtcem s prerazporeditvijo zagotovila sredstva za ureditev podstrešja v enoti 
Najdihojca za otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, in sicer v višini 
70.000€ (sklep Mestnega sveta Mestne občine Kranj,  24. seja dne 10.3.2021) in 30.000€  se bo 
namenilo za sanacijo ene od razdelilnih kuhinj, ki so nujno potrebne obnove (Čira Čara, Čenča in 
Kekec). 

Dodatno so se sredstva v višini 1.427€  zagotovila za nakup dodatne opreme za vrtec pri OŠ Simona 
Jenka - PŠ Center in sredstva v višini 8.951€ so se zagotovila za nujno obnovo tlakov v vrtcu pri OŠ 
Predoslje. 

0 4 1 0  U r a d  z a  g o s p o d a r s k e  d e j a v n o s t i  i n  p r o m e t  ( 6 . 1 3 9 . 5 8 6 )  - 1 . 7 1 4 . 4 3 2  €  

12 069001 Spodbujan je r abe obno vl j iv ih  v irov energ i je  (1 .890.8 14)  -5 .000 €  

40600093 Energetska zasnova Kranja (45.000) -5.000 € 

Namen in cilj 

Načrtovana sredstva so namenjena pripravi projektov iz področja energetskih prenov. Glede na to, da 
se zaključuje priprava naslednje  faze energetskih sanacij občinskih objektov, se bodo iz tega NRPja 
pokrivali stroški priprave prijavne vloge na MGRT za sofinanciranje  in ostali stroški povezani z 2 fazo. 
Ker MO Kranj z letošnjim letom pričenja  projekt tehnične pomoči ELENA EIB energija, ki bo sofinanciral 
pripravo postopkov in projektne dokumentacije za prenove objektov 3 faze, se  sredstva NRP 
energetska zasnova v sklopu rebalansa zmanjšujejo saj bodo načrtovana na NRPju tehnična pomoč 
ELENA energija. 

Stanje projekta 

Gre za projekt, ki pokriva aktivnosti na področju energetike in  mobilnosti. Trenutno poteka faza izbora 
izvajalca energetskih sanacij objektov MOK 2 faza, načrtovana sredstva pa bodo koriščena tudi za 
pripravo dokumentacij iz področja mobilnosti. 

40921001 Zmanjšanje emisij v prometu (1.845.814) 0 € 

Namen in cilj 

Cilj predvidenih investicij je zamenjava neustreznih vozil s katerimi se izvaja javni promet, komunalnih 
vozil za izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih vozil za potrebe uprave in javnih zavodov MO 
Kranj. Z zamenjavo vozil z neustreznim standardom EURO želimo izboljšati kvaliteto zraka s tem, da 
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bodo izpusti CO2 in prašnih delcev, ki jih povzročajo vozila bistveno manjši. V preteklem letu smo 
izvedli zamenjavo treh avtobusov mestnega potniškega prometa. Skladno z možnostmi bomo menjave 
izvajali na vseh segmentih javnega prometa v naslednjih letih. Projekt vključuje ukrepe: 

-  zamenjavo okoljsko sprejemljivejših vozil (avtobusi, osebna vozila, komunalna vozila, dostavna vozila 
in ostala prevozna sredstva  

- postavitev ustrezne infrastrukture, ki je potrebna za delovanje prej omenjenih vozil: električne in 
ostale (npr. zemeljski plin, vodik) polnilnice 

- sistemi za hranjenje energije (električne baterije, rezervoarje za plin in vodik ipd) 

- sistemi za proizvodnjo energije (npr. fotovoltaične elektrarne) za polnjenje vozil 

Pri presojanju smiselnosti in možnosti izvedbe investicij smo zasledovali usklajenost z naslednjimi 
predpisi: 

- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, 

- Odlok o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe, 

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka, 

- Zakona o varstvu okolja, 

- Lokalni energetski koncept MO Kranj. 

Sredstva so načrtovana v letu 2021 s tem, da se postopki za izvedbo projektov že pričeli izvajati v letu 
2020. Razlog so kompleksnost projektov in dobavni roki vozil. V sklopu projekta se načrtuje nakup 
predvidoma štirih električnih avtobusov in  pripadajočih električnih polnilnih postaj, zamenjava  
osebnih vozil in postavitev električnih javnih polnilnic. Ukrep vključuje tudi menjavo komunalnih vozil 
za izvajanje gospodarskih javnih služb. Projekt bo potekal do leta 2024 in se bo letno izvajal skladno s 
potrebami in finančnimi zmožnostmi (pridobitev nepovratnih sredstev ipd). 

Za potrebe postavitve električnih javnih polnilnic se v proračunu v sklopu proračunske postavke 
prerazporejajo sredstva za plačilo služnosti in sicer med različnimi konti. Finančnih sprememb na 
nivoja postavke oziroma NRPja ni. 

Stanje projekta 

1. Poteka razpis za izbor dobavitelja avtobusov v sklopu skupnega razpisa mestnih občin Maribor, Novo 
Mesto in Kranj. MO Kranj bo nakup izvedla ob izpolnitvi pogoja pridobitve nepovratnih sredstev 
Ekosklada. 

2. Projekt postavitve električnih polnilnic je bil prijavljen na mehanizem  DRR.  Gre za polnilnice za 
potrebe avtobusov za katere je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljene služnosti. 
Realizacija projekta je pogojena s pridobitvijo sredstev MGRT . 

3. Za ostale ukrepe se v sklopu projekta ELENA mobilnost načrtuje izdelava projektne in ostale 
dokumentacije v letu 2021. 

13 029002 In ve st ic i jsko vzdr ževan je in  gr adnja  občin sk ih  cest  (2.3 34.5 56)  -93 4.528 €  

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (1.243.356) -303.328 € 

Namen in cilj 

Mestna občina Kranj je januarja 2016 sprejela Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj (TUS), 
s katero je začrtala vizijo razvoja Kranja 2030 kot trajnostno naravnanega, naprednega in živahnega 
urbanega središča Gorenjske. Kranj 2030 bo mesto priložnosti, ki temelji na šestih prednostnih 
tematskih področjih (TP). Med področji drugo prednostno tematsko področje »TP2: Kranj, povezano 
mesto«, kot prednostni ukrep naslavlja vzpostavitev Celostnega sistema trajnostne mobilnosti s 
kolesarskim omrežjem. 

Stanje projekta 

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju in vsebuje podprojekte: 
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- 40621017 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice« 

- 40621018 »Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku« 

- 40621021 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega« 

- 40621025 »Povezava za pešce in kolesarje Kokrica - Bobovek« 

- 40621029 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park« 

- 40621030 »Povezava za pešce in kolesarje Primskovo - Predoslje« 

- 40621033 »Kolesarska povezava Kokrica-Brdo-Predoslje« 

Do znižanja sredstev na tem NRP-ju je prišlo zaradi zamika izvajanja posameznih projektov in zaradi 
zagotovitve sredstev za sofinanciranje. 

40621002 Tehnična in druga dokumentacija (1.091.200) -631.200 € 

Namen in cilj 

NRP tehnična in druga dokumentacija je v fazi sprejema proračuna za leto 2021  združevala finančna 
sredstva tehnične pomoči ELENA mobilnost in ELENA energija, ki jih sofinancira EIB za pripravo 
investicijskih projektov.  Sredstva  nameravamo koristiti v naslednjih 3 (energija) oziroma 4 letih 
(mobilnost) za pripravo dokumentacije in postopkov za izvedbo investicijskih projektov prej omenjenih 
področij. EIB sofinancira pripravo dokumentacij in postopkov do višine 90% stroškov. Mestna občina 
Kranj nastopa kot  partnerica konzorcija ELENA na področju mobilnosti medtem ko je prevzela vodenje 
konzorcija  ELENA energija. Zaradi večletnega trajanja projekta in večje preglednosti, se v  rebalansu 
predlaga ločitev sredstev na sredstva za področje mobilnosti in sredstva za  področje energetike. Poleg 
ločitev sredstev se v rebalansu načrtuje uskladitev zneskov z  zneski iz pogodb EIB.  NRP ELENA energija 
je bil odprt v sklopu sektorja za projekte. 

Stanje projekta 

MO Kranj je partnerica projekta ELENA mobilnost, katerega vodilno vlogo ima MO Novo Mesto. Projekt 
se nahaja v začetni fazi in sicer se trenutno pripravljajo postopki za izvedbo skupnih javnih naročil za 
izdelavo projektnih dokumentacij.  

Do znižanja sredstev na tem NRP-ju je prišlo zaradi ločitve sredstev na sredstva za področje mobilnosti 
in sredstva za področje energetike, zato je bil NRP ELENA energija odprt v sklopu sektorja za projekte. 

13 029004 Cestn a razsvet l java  (405 .000 )  -4 7.8 60 €  

40318004 Javna razsvetljava (405.000) -47.860 € 

Namen in cilj 

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je  zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi 
usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami in zmanjševanje porabe električne 
energije in zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Nova javna razsvetljava se postavlja ne mestih, kjer 
so izražene potrebe po premostitvi črnih točk. Poseben poudarek je na obnovah, t.j. menjavi svetilk, 
ki niso skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in zamenjavo dotrajanih in nestabilnih 
kandelabrov. Dela obsegajo tudi nakup dodatne svetlobne novoletne okrasitve ter predvsem 
zamenjavo dotrajaneih svetilnih teles že obstoječe novoletne osvetlitve. Navedena dela izvaja 
koncesionar, podjetje VIGRED, elektroinštalacije, d.o.o. 

Skrbnik področja cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

Stanje projekta 

Zmanjšanje višine sredstev v proračunu 2021 je posledica večje pokritosti v Mestni občini Kranj. 
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14 029001 Spodbujan je r azvoj a m alega gospod ar st va  (813.044 )  -7 57.044 €  

40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj (813.044) -757.044 € 

Namen in cilj 

Načrtovana sredstva NRP 40320001 so bila namenjena prenovi objekta na naslovu Poštna ulica 4, kjer 
se načrtuje urediti prostore kovačnice in inkubatorja. Projekt je bil v letu 2020 prijavljen na razpis 
MGRT. V letu 2020 smo izvedli odkup nepremičnine in pričeli s pripravo projektne dokumentacije za 
prenovo objekta.  V proračunu 2021 in 2022 smo v okviru Urada za gospodarske dejavnosti in promet 
zagotavljajo sredstva za prenovo objekta, ki vključujejo gradbeno obrtniška, elektro, strojna del ter 
potrebno opremo za delovanje kovačnice/inkubatorja. 

Stanje projekta 

Za izvedbo prenove smo v letošnjem letu pridobili pozitivno soglasje MGRT, ki bo prenovo 
sofinancirala. Projekti za prenovo so prav tako že izvedeni. Trenutno poteka priprava na izbor izvajalca 
prenove. Ker bo prenovo prevzel Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte, se  potrebna sredstva 
za sanacijo v sklopu rebalansa prenašajo na pristojni urad.  Iz tega razloga se sredstva prenove  z 
rebalansom v  Uradu za gospodarske dejavnosti in promet ustrezno znižujejo. 

14 039002 Spodbujan je r azvoj a tur izma in  gost in stva  (142 .500 )  3 0.0 00 €  

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (142.500) 30.000 € 

Namen in cilj 

NRP 40218003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj se vrednostno povečuje za 30.000 EUR, 
za namen izvedbe projekta "Človeška ribica v rovih pod Kranjem", katerega cilj je pridobitev nove 
turistične atrakcije v Kranju. 

Stanje projekta 

Projekt "Človeška ribica v rovih pod Kranjem" je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja. 

0 4 1 5 3  O d d e l e k  z a  s p l o š n e  z a d e v e  i n  c i v i l n o  z a š č i t o  t e r  r e š e v a n j e ( 7 6 0 . 5 0 0 )  
 3 0 . 0 0 0  €  

07 039002 Delovan je s is tema za zašč ito ,  r eše vanje in  pom oč  (340 .000 )  3 0.0 00 €  

40220002 GARS - Požarna taksa (176.400) 25.200 € 

Namen in cilj 

Prejeta sredstva s strani Ministrstva za obrambo RS (Uprava RS za zaščito in reševanje) so se v začetku 
leta 2021 povečala. Na podlagi ključa delitve na prostovoljne in profesionalne gasilce se sredstva 
posredujejo njim in s tega vidika se poveča prihodek in posledični tudi odhodek, ki temeljita na oceni 
prejetih sredstev. 

40220003 GZ MOK - investicije, investicijski transferi (163.600) 4.800 € 

Namen in cilj 

Prejeta sredstva s strani Ministrstva za obrambo RS (Uprava RS za zaščito in reševanje) so se v začetku 
leta 2021 povečala. Na podlagi ključa delitve na prostovoljne in profesionalne gasilce se sredstva 
posredujejo njim in s tega vidika se poveča prihodek in posledični tudi odhodek, ki temeljita na oceni 
prejetih sredstev. 
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0 4 1 6 0 1  O d d e l e k  z a  r a z v o j  i n  p a m e t n o  s k u p n o s t  ( 4 0 0 . 0 0 0 )  8 5 . 8 2 1  €  

12 069001 Spodbujan je r abe obno vl j iv ih  v irov energ i je  (0)  85.821 €  

40621060 Elena Energija (0) 85.821 € 

Namen in cilj 

Za namene črpanja evropskih sredstev, ki jih za potrebe tehnične pomoči ELENA zagotavlja Evropska 
investicijska banka, se je v letu 2020 ustanovil konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela 
Mestna občina Kranj. Na programsko klasifikacijo so vezane obveznosti, ki izhajajo iz Konzorcijske 
pogodbe in Sporazuma (pogodba MOK – EIB).   

Cilj predvidene investicije je pridobitev tehnične dokumentacije, strokovnih podlag, študij in analiz za 
investicijske projekte ter drugih nalog, ki jih Mestna občina Kranj opravlja v okviru pristojnosti, 
določenih v pogodbi z EIB in konzorcijski pogodbi. 

V delu NRP se pod kontom »X« izkazujejo tudi sredstva ostalih partnerjev. 

Stanje projekta 

V letu 2020 je bil ustanovljen konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela MO Kranj. V letu 
2021 je bila podpisana konzorcijska pogodba med partnerji projekta in Sporazum (pogodba med MO 
Kranj kot vodilnim partnerjem – EIB). Aktivnosti tečejo v skladu s pogodbami. 

0 4 1 6 0 2  O d d e l e k  z a  p r o j e k t e  ( 2 0 . 1 1 4 . 5 8 3 )  4 . 9 1 3 . 6 5 7  €  

12 069001 Spodbujan je r abe obno vl j iv ih  v irov energ i je  (1.600 .000 )  -1 .06 0.000 €  

40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza (1.500.000) -980.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je energetska sanacija stavb.  Energetska sanacija vključuje namestitev sistema 
energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na 
okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo toplotne postaje 
v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja 
telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane.  

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del, sledečih objektov: OŠ 
France Prešeren, OŠ Simon Jenko, OŠ Stražišče, vrtci Mojca, Čebelica, Mavčiče, Ostržek, Ježek, Ciciban, 
Biba in ostali, katerih ustanovitelj je občina. 

Stanje projekta 

Pogajanja za izbor izvajalca za izvedbo investicije še niso zaključena, kar pomeni, da bo izvedba same 
investicije izvedena v bistveno manjšem obsegu od načrtovane. V letošnjem letu se predvideva 
sanacija svetil na OŠ Predoslje. Na nivoju celotnega proračuna višina sredstev ostaja ne spremenjena.  

40721001 Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza (100.000) -80.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je energetska sanacija stavb.  Energetska sanacija vključuje namestitev sistema 
energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na 
okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo toplotne postaje 
v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja 
telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane.  

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del, sledečih objektov: OŠ 
Stražišče – PŠ Podblica, Glasbena šola (Poštna ul. 3, Trubarjev trg 3), Ljudska univerza, vrtec Sonček, 
vrtec Ciciban, vrtec Ježek, vrtec Kekec, Pokriti olimpijski bazen, ostalih objektov katerih ustanoviteljica 
je občina. 
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Stanje projekta 

Trenutno je v pripravi dokumentacija s katero bo Mestna občina Kranj kandidirala za nepovratna 
sredstva Ministrstva za infrastrukturo. Glede na to, da Mestna občina Kranj še nima izbranega izvajalca 
za izvedbo Energetske sanacije občinskih objektov za 2. fazo, se sama časovnica izvedbe tudi tukaj 
zamika. Iz tega razloga se sredstva v rebalansu znižujejo, medtem ko na nivoju celotnega proračuna 
višina sredstev ostaja ne spremenjena. 

13 029002 In ve st ic i jsko vzdr ževan je in  gr adnja  občin sk ih  cest  (6.7 74.8 62)  -57 2.348 €  

40600017 Pot na Jošta (6.000) 14.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je ureditev križišča Pot na Jošta - Pot v Torklo in križišča Pot na Jošta - Pot na Šmarjetno 
ter gradnja oziroma prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave.  

Cilj je zaščita objekta Šempetrske graščine, ki je kulturni in zgodovinski spomenik, pred vdorom 
meteorne vode. Stanje projekta Ureditev obeh križišč je izvedena. 

Stanje projekta 

Sredstva v proračunu so se v višini 14.000,00eur povečala, da se lahko prične s pripravo projektne 
dokumentacije za prestavitev ceste Pod gradom, saj  bo prejšnji lastnik gospodarsko poslopje, ki leži 
na tej parceli, porušil. 

40600153 Križišča in krožišča (118.800) 14.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je izgradnja novih krožišč na mestu obstoječih križišč na območju Mestne občine 
Kranj. Sredstva so namenjena tudi posodobitvi obstoječe prometne signalizacije (vertikalna in 
horizontalna signalizacija, semaforji, ...) na križiščih na območju Mestne občine Kranj.  

Cilj je izboljšanje pretočnosti in varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. 

Stanje projekta 

V razpisu za izbiro izvajalca, ki ga je pripravil DRSI kot večinski investitor projekta, niso bile upoštevane 
nekatera dela, ki jih je nujno potrebno izvesti za uspešen zaključek projekta. Primanjkljaj sredstev je 
ocenjen na 14.000 EUR. 

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (2.446.975) -306.924 € 

Namen in cilj 

Mestna občina Kranj je januarja 2016 sprejela Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj (TUS), 
s katero je začrtala vizijo razvoja Kranja 2030 kot trajnostno naravnanega, naprednega in živahnega 
urbanega središča Gorenjske. Kranj 2030 bo mesto priložnosti, ki temelji na šestih prednostnih 
tematskih področjih (TP). Med področji drugo prednostno tematsko področje »TP2: Kranj, povezano 
mesto«, kot prednostni ukrep naslavlja vzpostavitev Celostnega sistema trajnostne mobilnosti s 
kolesarskim omrežjem. 

Stanje projekta 

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju in vsebuje podprojekte: 

- 40621017 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice« 

- 40621018 »Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku« 

- 40621021 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega« 

- 40621025 »Povezava za pešce in kolesarje Kokrica - Bobovek« 

- 40621029 »Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park« 

- 40621030 »Povezava za pešce in kolesarje Primskovo - Predoslje« 
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- 40621033 »Kolesarska povezava Kokrica-Brdo-Predoslje« 
Do znižanja sredstev na tem NRP-ju je prišlo zaradi zamika izvajanja posameznih projektov in zaradi 
zagotovitve sredstev za sofinanciranje. 

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest (345.670) 100.000 € 

Namen in cilj 

Cilj je obnovitev posameznih cestnih odsekov z namenom izboljšanja varnosti vseh udeležencev v 

prometu ter zmanjšanju stroškov rednega vzdrževanja cest. 

V letu 2021 je predvidena obnova dela ceste v Letenicah, sanacija Begunjske ulice, gradnja 

pločnika na Orehku pri šoli, ureditev nadvozov čez AC po navodilih DARS-a, stabilizacija usadov na cesti 

Pševo - Planica in odpravljanje manjših arhitekturnih ovir za gibalno ovirane osebe na javnih prometnih 

površinah. 

Del sredstev bo porabljen za posege na cestah, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo 

mogoče v naprej predvideti. 

Ob izgradnji kolesarskih povezav na Cesti Staneta Žagarja je predvidena tudi sanacija cestišča od 
sodišča do križišča z Oldhamsko cesto. 

Stanje projekta 

V pripravi so projekti in popisi potrebni za izvedbo predvidenih del in priprava dokumentacije za 

izvedbo javnih naročil. Sredstva je bilo potrebno povečati zaradi predvidene obnove cestišča ob gradnji 
kolesarske povezave K10, ki se je izkazalo za nujno, ni pa predmet sofinanciranega projekta. 

40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 (1.604.797) -704.762 € 

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske 

infrastrukture s pripadajočo opremo, števci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno 

infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja: 
- P7: Železniška postaja Kranj – Koroška ceste; 

- P8: Soseska Primskovo (Jezerska cesta) – Upravno trgovski center Primskovo; 

- P9: Soseska Planina – Pokopališče Kranj (Planina) 
- P10: Soseska Primskovo (Kokrški most) – Avtobusna postaja Kranj; 
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- P11: Soseska Primskovo (Južni del) – Stari Kranj (Vhod Čebelica); 

- P12: Upravni center Kranj – Stari Kranj (Vhod iz Koroške ceste). 
Splošni dolgoročni cilji: 

• Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno 

mobilnost; 
• Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti za namene dnevne 

mobilnosti s kolesom; 

• Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi 

z omrežjem sosednjih občin. 
Specifični cilji projekta: 

• Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na izbranih prednostnih povezavah znotraj 

gosto naseljenih mestnih sosesk; 

• Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti. 
Projekt je predviden za financiranje iz sredstev EU iz Operativnega programa za izvajanje evropske 
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kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja 

energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh 
sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za 

urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi 

omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi”. Naložba predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo, zato je 
operacija v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči. 

Stanje projekta 

V letu 2021 je predvidena izgradnja povezave P10 in P7 v zmanjšanem obsegu zaradi časovnega zamika 
pri izdaji odločitve o podpori s strani sofinancerjev. 

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke (374.000) 281.338 € 

Namen in cilj 

Projekt zajema celostno prometno ureditev območja med sotočjem reke Kokre in Save ter bivšo 
tovarno Zvezda. Celotno območje, ki leži v neposredni bližini reke Save, bo s tem dobilo večjo 
privlačnost in pogoje za razvoj, ki je skladen s Strateškim prostorskim načrtom občine (razvoj 
stanovanjskih in centralnih dejavnosti). Poleg prometne infrastrukture se bo reševala tudi 
problematika vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije v delu med območjem Planine in desnim 
bregom Save (območje Planike). Projekt se bo izvajal vsaj v dveh fazah, saj je območje iz več vidikov 
zahtevno (utrjevanje brežin, poplavna nevarnost, odstranitev mostu čez Savo in gradnja novega). 

Stanje projekta 

Sredstva v letu 2021 so namenjena za odkup zemljišč in naročilo projektne dokumentacije. Povečanje 
sredstev je potrebno za odkupe zemljišč, po pogovorih z lastniki se je izkazalo, da predvidena sredstva 
ne zadoščajo. 

40620001 Obnova Kidričeve ceste (110.000) 15.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je obnova Kidričeve ceste na odseku od križišča s Bleiweisovo in Oldhamsko cesto do 
križišča pri OŠ Franceta Prešerna. V sklopu obnove bodo zamenjani oz. dograjeni vsi komunalni vodi, 
zgrajeno bo petkrako krožišče pri OŠ Franceta Prešerna, zamenjan celotni ustroj vozišča in pločnikov 
ter zgrajen podhod, ki bo povezoval prostor med Kidričevo in Bleiweisovo ulico z zdravstvenim domom. 

Cilj je z izgradnjo krožišča in podhoda izboljšati prometno varnost ter skupaj s projektom Ureditev 
prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto zagotoviti urejen izgled tega dela Kranja. 

Stanje projekta 

Obseg obnove Kidričeve ceste se je zaradi zahtev lastnika povečal še na del Bleiweisowe ceste (do 
bodočega uvoza za Severna vrata) ter na odsek od križišča pri OŠ Franceta Prešerna do križišča s 
Koroško cesto, sredstva za izdelavo projektne dokumentacije povečujemo za 15.000 EUR. 

40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje (525.060) 0 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je ureditev lokalne ceste LC 183241 Kranj -Hrastje, Poslovne cone Hrastje in navezava 
na glavno cesto G2-104 Kranj – Sp. Brnik. Predvidena je razširitev ceste, obnova in gradnja vodovoda 
ter izgradnja kanalizacije za povezovanje Poslovne cone Hrastje.  

Cilj predvidene investicije je omogočiti ustrezno delovanje vseh gospodarskih subjektov v razširjeni 
Poslovni coni Hrastje ter varen in tekoč promet na cesti, ki zaradi specifične umeščenosti v prostor 
predstavlja tudi območje za rekreacijo in druge oblike preživljanja prostega časa občanov. 

Stanje projekta 

Na podlagi idejne zasnove se pridobivajo zemljišča. Sredstva v letu 2021 so namenjena nakupu zemljišč 
in pripravi projektne dokumentacije. Nato je predviden začetek gradnje in zaključek v letu 2024.  
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Sredstva v rebalansu so se prerazporejala znotraj NRP-ja, glede na pridobljeno ponudbo za projektno 
dokumentacijo. 

40621010 Prestavitev Pševske ceste (0) 15.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je prestavitev Pševske ceste na delu od križišča z Ješetovo ulico do objekta Pševska 
60 tako, da bo navezava  narejena neposredno iz ceste v Laze na koncu stanovanjskih hiš. 

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, saj je obstoječa cesta med stanovanjskimi 
objekti preozka in ne omogoča srečevanja dveh vozil. 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena za izdelavo novelacije že izdelane projektne dokumentacije, ki bo omogočila 
pripravo dokumentacije za razpis izvajalca prestavitve ceste, ki je predvidena v naslednjem let. 

13 029003 Urejan je  cest nega prome ta  (28 0.8 00)-1 29.5 79 €  

40618019 Avtobusna postajališča (30.000) 20.000 € 

Namen in cilj 

Cilj predvidene investicije je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje 

investicij in investicijskega vzdrževanja površin avtobusnih postajališč in pripadajoče infrastrukture na 

celotnem območju Mestne občine Kranj. 

V investicijo je vključeno naslednje: 

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija, 

- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov, 

- nadzor nad izvedbo, 

Investicija bi predvsem izboljšala stanje obstoječih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine 

Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost in privlačnost za uporabnike 

storitev javnega potniškega prometa. 

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so: 

- izboljšanje stanja cestne infrastrukture, 

- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja cestne infrastrukture, 

- zagotavljanje primernih površin za uporabnike javnega potniškega prometa, 

- izboljšanje stanja obstoječih avtobusnih postajališč, 

- ureditev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih, 

- vzdrževanje in ohranjanje že izvedenih ureditev, 

- zagotavljanje varnosti uporabnikov, 

- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja. 

Stanje projekta 

Sredstva v letu 2021 se bodo porabila za zamenjavo dveh avtobusnih čakalnic v Bitnjah in delno 
obnovo avtobusnega postajališča v Zgornji Besnici. 
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40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto (250.000) -149.579 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je dokončna ureditev območja med Kidričevo in Bleiweisovo cesto. Cilj je izgradnja 
podzemne parkirne hiše in ureditev parka nad parkirno hišo ter izgradnja S vrat.  

Projekt Severna vrata obsega gradnjo treh stolpičev z dovoljeno zdravstveno, poslovno-storitveno, 
stanovanjsko in trgovsko izrabo ter pripadajočo zasebno garažno hišo in gradnjo javne garažne hiše z 
izvedeno začasno zeleno streho. 

Stanje projekta 

Skladno s sprejetim Odlokom o javno zasebnem partnerstvu bo MOK v letošnjem letu skušala pridobiti 
zasebnega partnerja in ustanoviti JZP. Sredstva, namenjena za nakup zemljišč v tem letu ne bodo 
potrebna. 

14 029001 Spodbujan je r azvoj a m alega gospod ar st va  (0)  81 3.0 44  €  

40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj (0) 813.044 € 

Namen in cilj 

Načrtovana sredstva NRP 40320001 so bila namenjena prenovi objekta na naslovu Poštna ulica 4, kjer 
se načrtuje urediti prostore kovačnice in inkubatorja. Projekt je bil v letu 2020 prijavljen na razpis 
MGRT. V letu 2020 smo izvedli odkup nepremičnine in pričeli s pripravo projektne dokumentacije za 
prenovo objekta.  V proračunu 2021 in 2022 smo v okviru Urada za gospodarske dejavnosti in promet 
zagotavljajo sredstva za prenovo objekta, ki vključujejo gradbeno obrtniška, elektro, strojna del ter 
potrebno opremo za delovanje kovačnice/inkubatorja. 

Stanje projekta 

Za izvedbo prenove smo v letošnjem letu pridobili pozitivno soglasje MGRT, ki bo prenovo 
sofinancirala. Projekti za prenovo so prav tako že izvedeni. Trenutno poteka priprava na izbor izvajalca 
prenove. Ker bo prenovo prevzel Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte, se  potrebna sredstva 
za sanacijo v sklopu rebalansa prenašajo na pristojni urad.  Iz tega razloga se sredstva prenove  z 
rebalansom v  Uradu za gospodarske dejavnosti in promet ustrezno znižujejo. 

15 029002 Ravn anje  z  od padno vodo  (3.0 18 .497 )  6.21 6.9 73 €  

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (438.524) -68.406 € 

Namen in cilj 

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje predstavlja neupravičeni del (financiran z 
lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in med drugim zagotavlja vse 
potrebno za realizacijo upravičenega dela (sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in 
Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza).  

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so sredstva predvidena za 
dokončanje gradnje in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, dokončanje gradnje oz. obnove 
vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. 

Stanje projekta 

Dejanska vrednost stroškov gradnje meteorne kanalizacije ter gradnje oz. obnove vodovoda v 
aglomeraciji Britof-Predoslje bo predvidoma nižja od pogodbene vrednosti, kar je v rebalansu že 
upoštevano. Dodatna sredstva bodo namenjena za nadzor zaradi podaljšanja roka izvedbe in 
posledično dodatnih stroškov nadzora. Po sprejemu rebalansa bo na NRP 40600181 Komunalna 
infrastruktura Britof-Predoslje zagotovljenih manj sredstev kot pred rebalansom. 
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40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (229.345) 282.133 € 

Namen in cilj 

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju predstavlja neupravičeni del (financiran z 
lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in zagotavlja vse potrebno za 
realizacijo upravičenega dela (predvidoma sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in 
Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). 

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva predvidena za 
dokončanje gradnje in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, dokončanje gradnje oz. obnove 
vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. 

Stanje projekta 

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju bodo z rebalansom zagotovljena 
dodatna sredstva, saj bodo vrednosti po pogodbi presežene in bo potrebno skleniti dodatek k pogodbi 
za gradnjo meteorne kanalizacije ter gradnjo oz. obnovo vodovoda v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. 
Prav tako so bile do sprejema rebalansa že izvedene prerazporeditve za izvedbo javne razsvetljave v 
aglomeraciji Mlaka pri Kranju in je tako potrebno zagotoviti tudi ta sredstva. Zaradi podaljšanja roka 
izvedbe in posledično dodatnih stroškov nadzora se z rebalansom zagotovi dodatna sredstva še za ta 
namen. 

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (30.200) 275.300 € 

Namen in cilj 

Osnovni namen investicije je na območju IC Laze posodobiti komunalno infrastrukturo, saj obstoječa 
ne zadošča potrebam, ki ga je na območju prinesel razvoj v zadnjih letih, predvsem pa vzpostaviti 
fekalno kanalizacijo, ki je ni, saj se zbiranje odpadnih voda vrši preko sistema greznic na praznjenje. 

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:  

· zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja,  
· izboljšati učinke čiščenja,  

· varovati in zaščititi vodovarstvena območja,  

· sanacija virov onesnaževanja iz naselij,  
· izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda,  

· izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije,  

· izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,  

· izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj.  
Ker gre za relativno visoko investicijsko vrednost predvidene naložbe, ki zaradi svoje umeščenosti v 
prostor predstavlja izziv tudi v smislu pridobivanja zemljišč oziroma služnosti, se je investitor odločil, 
da varianto v organizacijskem in finančnem smislu izvede v dveh etapah. V 1. fazi je predvidena 
izgradnja komunalne infrastrukture do zemljišča Sorške reke (za katerega je v pridobivanju prisilna 
služnost). V 2. fazi pa je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture od navedenega zemljišča do 
priklopa na obstoječe kanalizacijsko omrežje na Ješetovi ulici. 

Stanje projekta 

Za 1. fazo projekta je bilo v letu 2021 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Po sprejemu 
rebalansa bomo izvedli postopek javnega naročila in izvedli del gradnje že v drugi polovici leta 2021. 

40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) (1.418.871) 14.276 € 

Namen in cilj 

NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) predstavlja upravičeni del projekta GORKI-2.sklop (2.faza), saj je 
sofinanciran s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije. Upravičeni del je soodvisen 
z neupravičenim delom (financiranim s sredstvi občine) tega projekta oz. NRP 40600181 Komunalna 
infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju. 
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Sredstva so namenjena za dokončanje gradnje in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (v okviru 
podNRP 40600202 Britof-Predoslje v aglomeraciji Britof-Predoslje in na podNRP 40600203 Mlaka pri 
Kranju v aglomeraciji Mlaka pri Kranju). Sredstva v okviru podNRP 40600205 Gorki-2.sklop (2.faza) pa 
so planirana za obveščanje in informiranje javnosti ob zaključku izvajanja projekta. 

Vse zgoraj našteto je delno že bilo oz. delno še bo sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU in 
sredstvi Republike Slovenije. 

Stanje projekta 

Znotraj NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) se bodo z rebalasnom spremenile vrednosti zagotovljenih 
sredstev na posameznih podNRP-jih, in sicer na podNRP 40600202 Britof-Predoslje bo zaradi 
predvidene nižje dejanske realizacije od pogodbene vrednosti manj sredstev kot pred rebalansom, 
medtem ko bo na podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju več sredstev, saj bodo vrednosti po pogodbi 
presežene in bo potrebno skleniti dodatek k pogodbi za gradnjo fekalne kanalizacije. Zaradi podaljšanja 
roka izvedbe in posledično dodatnih stroškov nadzora se z rebalansom zagotovi dodatna sredstva za 
ta namen. V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) bo z rebalasom prišlo do zvišanja sredstev v 
skupni višini slabih 15.000 EUR. 

40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 (100.000) -20.000 € 

Namen in cilj 

Namen je obnoviti obstoječo dotrajano javno kanalizacijo ter vodovodno omrežje na območju od 
Planine 11 do Planine 36. Ta projekt je prioritetni projekt glede na predloge upravljalca, t.j. Komunala 
Kranj. Ker je projekt finančno obsežen, se bo izvajal v dveh letih, in sicer 2020 in 2021.  

Cilj je obnoviti javno kanalizacijo v dolžini 217m ter vodovod v dolžini 572m. 

Stanje projekta 

Projekt je dvoleten in je bil tako planiran tudi v proračunu. 

Projekt se je v letu 2020 izvedel skoraj v celoti. Proračun je znižan za 20.000eur, glede na ponudbo za 
dodatna dela (aneks). 

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture (92.000) 298.000 € 

Namen in cilj 

Namen NRP-ja je obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo  zaradi starosti in premajhnih dimenzij 
sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.  Del sredstev bo porabljen za posege na 
kanalizacijskem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej 
predvideti. Drugi del pa glede na prioritetne predloge Komunale Kranj. Po  njihovih  predlogih  se  v  
sklopu  tega  NRP-ja  pripravljajo  projekti  (zemljišča  in  projektna dokumentacija), ki so v nadaljevanju 
samostojni NRP-ji. Cilj je izvesti urgentne sanacije in za planirane investicije, predlagane s strani 
Komunale Kranj, pripraviti ustrezno projektno ali investicijsko dokumentacijo. Končni cilji predlaganih 
investicij so zmanjšati emisije  v vode iz komunalnih  virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, 
varovati in  zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij, izboljšati kakovost 
površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati 
življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, 
zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti 
mesta. 

Stanje projekta 

Obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno 
večkrat sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.  Zato namerava Mestna občina Kranj kot 
lastnik in investitor komunalnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki 
jih poda upravljalec komunalnega omrežja Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih 
pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,...) pojavi 
precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.  Sredstva so se povečala 
zaradi predvidene sanacije kanalizacije na delu Ceste Staneta Žagarja in plačilu izdelave DIIP-ov za 
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področje Golnika (nova bolnišnica, dom starostnikov), komunalna in prometna ureditev na relaciji 
Gorenja Sava-Rakovica- Zabukovje-Spodnja Besnica-Zgornja Besnica. 

40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje (379.557) 103.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je gradnja komunalne infrastrukture na območju naselij Čirče in Hrastje, ter celotno 
povezavo do ČN Trboje ter gradnja ČN Trboje. 

Cilj vseh podprojektov je urediti kanalizacijsko omrežje ter hkrati obnoviti celotno ostalo komunalno 
in cestno infrastrukturo ter javno razsvetljavo.   

Projekt vodi Občina Šenčur, MOK prispeva le delež po pogodbi. 

Stanje projekta 

Za podprojekt 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče je pridobljeno gradbeno dovoljenje ter 
narejen PZI. Projekt je predviden, da se prijavi na sofinanciranje, ko bodo za tako področje ustrezni 
razpisi.  

Za podprojekt 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje je narejena idejna zasnova, pridobivajo se 
potrebne služnosti.  

Podprojekt 40618325 ČN Trboje je zaključen, potrebno je spremljati poskusno obratovanje. Sredstva 
so se v višini 103.000,00eur povečala za stroške poskusnega obratovanja ČN Trboje. Projekt vodi 
občina Šenčur.  

Podprojekt 40619425 Komunalna infrastruktura Hrastje-Trboje, zajema gradnjo kanalizacije ter 
obnovo vodovoda (MV15) od ČN Trboje do naselja Hrastje. Projekt vodi občina Šenčur. 

40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje (0) 5.332.670 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je ureditev poslovne proizvodne cone na območju OPPN Hrastje, kar je v skladu z 
aktualno zakonodajo in smernicami razvoja Mestne občine Kranj. 

Cilj je opremiti območje nove poslovne proizvodne cone s komunalno in cestno infrastrukturo in s tem 
še razširiti območja Proizvodno poslovne cone Hrastje za razvoj poslovne dejavnosti. 

Skladno sprejetemu Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 
74/14, 09/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 01/18, 23/18, 41/18, 76/19), je občina pristopila k izdelavi 
OPPN, ki obravnava prostorske ureditve osrednjega poslovno-proizvodnega območja v Mestni občini 
Kranj. 

Mestna občina Kranj je tako v letu 2021 sprejela Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje urejanja OPPN poslovno – proizvodne cone HR 6/1 Hrastje (Ur. l. RS, št. 58/21). 

S sprejetjem OPPN so se tako določila merila in pogoji za posege v prostor v obravnavanem območju, 
ki predstavljajo podlago za pripravo dokumentacije za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o 
graditvi objektov ter podlago za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov. 

Z navedeno investicijo želi Mestna občina Kranj realizirati izvajanje strateških usmeritev države na 
področju gospodarske razvojne infrastrukture, ki je bila opredeljena v nacionalnih dokumentih. 

Stanje projekta 

Trenutno je izbrani izdelovalec projektne dokumentacije (DGD, PZI in PID) za projektiranje 
gospodarske javne infrastrukture za pridobitev gradbenega dovoljenja.  

Nato bo sledil nakup zemljišč, v naslednjih letih pa izvedba razpisa za izbiro izvajalca del za gradbena 
dela GJI. 
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Občina želi sama investirati v komunalno opremo celotne cone in na ta način, kar najhitreje zagotoviti 
pogoj za začetek obratovanja poslovno proizvodne cone. S tem korakom želi privabiti potencialne 
investitorje, na območje občine Kranj in jim zagotoviti obratovanje njihovih dejavnosti. 

16 039001 O skrb a z  vod o (1.687 .066)  7.633 €  

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (871.066) 10.633 € 

Namen in cilj 

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop predstavlja investicijo v izgradnjo 
vodovodnega sistema na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda in Vodice. Poleg 
navedenih občin bi omenjeni vodovodni sistem oskrboval tudi prebivalce v Mestni občini Kranj. 
Financiranje investicije se je predvidevalo že v finančni perspektivi 2007-2013 s podporo sredstev 
Kohezijskega sklada EU in s sredstvi državnega proračuna RS ter s sredstvi občin, na podlagi leta 2009 
podpisane  medobčinske  pogodbe  o  sodelovanju  pri  izvedbi  projekta  »Povečanje  zmogljivosti 
medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«. Odločba o sofinanciranju tega projekta je bila izdana 
v aprilu letošnjega leta. Realizacija projekta je predvidena v prvi polovici leta 2023. 

Stanje projekta 

Za projekt je bila novelirana investicijska in projektna dokumentacija. V proračunu so planirana 
sredstva (v skladu s pogodbenim deležem za MOK) za stroške povezane s pripravo projekta do 
pridobitve odločitve o podpori, kar je pogoj za izvedbo investicije. Sredstva sicer so predvidena za 
začetek izgradnje vodovodnega sistema (gradnja cca 23 km vodovodnih cevi, sanacija vrtin in zajetja, 
izgradnja raztežilnika in objekta za pripravo pitne vode ter izgradnja vodohrana) in posledično tudi za 
nadzor nad gradnjo, projektantski nadzor in izvedbo ukrepov za obveščanje javnosti. Projekt je v 
mesecu aprilu letošnjega leta pridobil odločitev o podpori oziroma sofinanciranju tega projekta s strani 
Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. V tem trenutku je največja intenziteta na 
gradnji vodovodnih cevi, potekajo pa tudi dela na zajetju in objektu za pripravo pitne vode in 
vodohranu. 

Prerazporeditve so se delale znotraj NRP in PP, zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov. 

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov (192.000) 0 € 

Namen in cilj 

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodne objekte (vodohrani, razbremenilniki, zajetja) v občini sanirati 
in jih obnoviti. Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenove in izboljšav zaradi same kakovosti 
vode.  Seznam prioritetnih projektov oziroma obnov vodovodnih objektov vsako leto določi 
upravljalec, torej Komunala Kranj. Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo investicije, so: 
izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, 
preprečiti onesnaženje in onesnaževanje pri viru, izboljšati kakovost pitne vode, povečati zanesljivost 
oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete 
življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta. 

Stanje projekta 

Obstoječi vodovodni objekti v občini so v glavnem starejši, zato jih je potrebno vedno večkrat sanirati 
in obnavljati. S tem se bo izboljšala sama izdatnost in kakovost vode, ki je ena od osnovnih pogojev za 
kvalitetno življenje ljudi.  

Prerazporeditve so se delale znotraj NRP in PP, zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov. 

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (118.000) -3.000 € 

Namen in cilj 

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodno omrežje zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, 
obnavljati ali v posameznih odsekih tudi zamenjati.  Del sredstev je predviden za posege na 
vodovodnem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti. 
Drugi del pa glede na prioritetne predloge Komunale Kranj. Po  njihovih  predlogih  se  v  sklopu  tega  
NRP-ja  pripravljajo  projekti  (zemljišča  in  projektna dokumentacija), ki so v nadaljevanju samostojni 
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NRP-ji. Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalec 
vodovodnega omrežja Komunala Kranj d.o.o.   Globalni cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči, so: 
izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, 
izboljšati kakovost pitne vode, izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema, povečati 
zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje 
rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta. 

Stanje projekta 

Obstoječe vodovodno omrežje je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat 
sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.  Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in 
investitor vodovodnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda 
upravljalec vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov 
(deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,...) pojavi precej 
nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.  

Prerazporeditve so se delale znotraj NRP in PP, zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov. 

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov (306.000) 0 € 

Namen in cilj 

Mestno občino Kranj sestavlja 26 krajevnih skupnosti, v katerih je po zadnjih podatkih malo čez 58.000 
prebivalcev. Oskrba vseh prebivalcev s pitno vodo je ena od osnovnih življenjskih pogojev, ki jih mora 
zagotavljati vsaka občina. Vodovodno omrežje se deli na magistralne, primarne in sekundarne 
vodovode, objekte in naprave. Magistralni vodovodi, objekti in naprave so tisti, ki zagotavljajo 
preskrbo s pitno vodo v dveh ali več občinah, torej so v solastništvu več občin in jih je zato potrebno 
obnavljati, skupaj z drugimi občinami.   Namen gradnje in obnove magistralnih vodovodov je zagotoviti 
varnost vode, namenjene za prehrano ljudi. Nove pa je potrebno zgraditi da bo vodovodni sistem 
učinkovit. Obstoječe magistralne vodovode pa je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij 
sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.  Glede na prioritete upravljalca, t.j. Komunala 
Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino 
Preddvor in Šenčur) v dolžini skoraj 3,5km. Ker se v celoti ni obnovil v letu 2020, je večina del 
predvidenih za leto 2021. Dela se niso opravila, ker smo bili vezani na obnovo državne ceste, ki jo 
obnavlja država.    

 Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij, obnov ali novogradenj, ki jih poda upravljalec 
vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o.. 

Stanje projekta 

Nekateri magistralni vodovodi so neučinkoviti, zato je potrebno sistem zamenjati, nekateri obstoječi 
pa so zaradi starosti ali premajhnih dimenzij potrebni sanacije ali obnove.   

Zaradi nujne sanacije MV 6,7 in 9 se je vrednost z rebalansom povečala. Del sredstev za MV 6 in 7 je iz 
leta 2020 prenešen v leto 2021, ker država ni izvedla vse razpise in začela z obnovo državne ceste.  

Prerazporeditve so se delale znotraj NRP IN PP, zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov. 

40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč (200.000) 0 € 

Namen in cilj 

Namen odprtja novega NRP Opremljanje stavbnih zemljišč je zagotoviti opremljanje stavbnih zemljišč 

predvsem z vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem, saj to prinaša pozitivno razliko med stroški 

opremljanja in odmerjenim komunalnim prispevkom. Ob predpostavki, da se pozitivna razlika naprej 
namenja za opremljanje stavbnih zemljišč lahko pričakujemo pozitiven učinek in postopno opremljanje 

stavbnih zemljišč v okvirni velikosti 77 ha. Predvideni so 4 načini opremljanja stavbnih zemljišč. Z novo 

odprtega NRP-ja bi se prioritetno opremljala stavbna zemljišča, ki še niso opremljena z vodovodnim 
in/ali kanalizacijskim omrežjem. 
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Stanje projekta 

Višina sredstev se ni spreminjala, ampak samo prerazporedila po ustreznejših kontih zaradi 
spremembe pri projektih. 

16 039002 Urejan je  pokopal išč  in  pogr ebna d ejavnost  (134 .845 )  2 5.0 00 €  

40618012 Urejanje pokopališč KS (25.000) 25.000 € 

Namen in cilj 

Dolgoročni cilj so primerno urejena in dobro vzdrževana pokopališča v krajevnih skupnostih, ki bodo 
imela vse elemente, potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti. Cilj je ureditev izvajanja 
pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti. 

Stanje projekta 

V letu 2021 so sredstva predvidena za sanacijo strehe na vežicah pokopališča v Goričah. Povečanje 
sredstev je potrebno ker se je zaradi trenutnega zdravstvenega stanja v državi - pandemije in s tem 
povečanim številom pokopov pokazala potreba po izgradnji žarnih grobišč na pokopališču v Predosljah, 
kjer je na voljo le še eno žarno grobno polje. 

16 039003 O bje kt i  za  rekreac i jo  (414.066 )  -3 19.066 €  

40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka (379.066) -319.066 € 

Namen in cilj 

Cilj dokončanja Bleiweisovega parka je urejena ozelenitev, postavljena urbana oprema, območje za 

rekreacijo, izvedba ograje ter postavljena oprema za udobnost in privlačnost občanov. 

Stanje projekta 
Gre za projekt, ki se v proračun uvršča na novo. Sredstva so namenjena za dokončanje projektne 
dokumentacije. Sredstva so se znižala, ker letos ne bo mogoča izvedba projekta, saj je potrebno 
pridobiti še gradbeno dovoljenje. 

V 2021 se bo izdelala projektna dokumentacija in pridobilo gradbeno dovoljenje. 
18 039005 Drugi  progr ami v  ku lt ur i  (106 .564 )  8 0.0 00 €  

40721011 Mestna hiša (20.000) 80.000 € 

Namen in cilj 

Namen obnove Mestne hiše so ohranjanje, vzdrževanje in obnova stavbne nepremičninske dediščine 
in odprtje prostorov javnosti, ki do sedaj še niso bili temu namenjeni (podstreha). S selitvijo depojev 
na Savsko cesto, ureditvijo prostorov za pedagoške delavnice in razstavnih prostorov v celotnem 
objektu ter povezavo nadstropij z dvigalom, se Mestna hiša še v večji meri, kot je sedaj, odpre javnosti, 
kar je tudi njena osnovna simbolna funkcija. Mestna hiša bo z obnovo pridobila dodatne razstavne 
prostore in nujno potrebne prostore za  pedagoško andragoške dejavnosti, ki jih do sedaj v hiši ni bilo 
mogoče izvajati v celotnem obsegu. S tem se bo povečal obisk tako šolskih kot ostalih ciljnih skupin, 
obogatila se bo vsebina in prepoznavnost same Mestne hiše. 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena za zamenjavo najbolj poškodovanih oken na severni fasadi objekta ter obnovi 
napušča in fasade na vzhodnem delu objekta. 

18 059001 Pr ogr am i športa  (162 .800 )  6 2.0 00 €  

40718022 Športni objekti (152.800) 62.000 € 

Namen in cilj 

V okviru NRP 40718022 Športni objekti so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove 
obstoječih športnih objektov, igrišč in pripadajoče infrastrukture. 
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Stanje projekta 

Povečanje sredstev je potrebno za sanacijo obstoječega kegljišča v Kranju zaradi prihajajočega 
svetovnega in evropskega prvenstva. Višja je bila tudi izdelana nova cenitev za razlastitev parcel v 
sklopu Skakalnega centra Gorenja Sava. Z DRSV je MOK sklenila dogovor o nakupu zemljišč v sklopu ŠP 
Bitnje. 

19 029001 Vr tc i  (1.5 51.2 90 )  0  €  

40719015 Vrtec Bitnje (1.551.290) 0 € 

Namen in cilj 

Namenski cilj projekta je prispevanje k izpolnjevanju standardov in normativov na področju izvajanja 
predšolske vzgoje ter k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov: 

• izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje na območju OŠ Stražišče, 

• izboljšanje dostopnosti do javne predšolske vzgoje za otroke I. starostnega obdobja na območju 
šolskega okoliša OŠ Stražišče, 
• zmanjšanje porabe časa staršev pri vožnji otrok v druge vrtce, 

• zmanjšanje obsega poti, opravljenega z osebnimi vozili, pri vožnji otrok v druge, bolj oddaljene 
vrtce, 
• ker bo novo zgrajeni vrtec skoraj nič-energijski objekt, bo prispeval k zmanjšanju porabe 
energentov in posledično k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.  

Namenski cilj bo dosežen z izgradnjo novega skoraj nič-energijskega vrtca v naselju Zgornje Bitnje, in 
sicer z naslednjimi objektnimi cilji, ki hkrati predstavljajo tudi rezultate ter fizične kazalnike projekta:  
• zgrajen skoraj nič-energijski vrtec v naselju Zgornje Bitnje,  

• urejen en oddelek I. starostnega obdobja, 

• urejena dva oddelka II. starostnega obdobja, 

• povečana neto tlorisna površina vrtca, 
• povečana zmogljivost vrtca. 

Projekt je predviden za financiranje iz nepovratnih sredstev proračuna RS po 23. členu Zakona o 
financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO in 71/17) za leto 2021 in 
nepovratnih sredstev iz Javnega razpisa za gradnjo skorja nič-energijskih stavb splošnega družbenega 
pomena (Ekosklad). 

Stanje projekta 

Sredstva za nakup opreme so bila povečana za toliko, kot so bila sredstva za novogradnjo zmanjšana, 
kar je posledica nižjih ponudb od pričakovanih na javnem razpisu. Vrednost NRP-ja ostaja zato enaka. 

19 039001 O snovno šo ls tvo  (2.2 68.9 34)  -15 5.000 €  

40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole (0) 55.000 € 

Namen in cilj 

V cilju zagotovitve dodatnih prostorov na področju osnovno šolskega izobraževanja za področje šolskih 
okolišev OŠ Jakoba Aljaža Kranj, OŠ Staneta Žagarja Kranj in OŠ Matije Čopa Kranj, Mestna občina Kranj 
namerava obstoječi objekt prenoviti, oziroma ga vzpostaviti za funkcijo izobraževanja. 

Mestna občina Kranj želi notranjost objekta preurediti za potrebe osnovnošolske dejavnosti. Želi, da 
objekt (bivša Trgovska šola) postane podružniška šola OŠ Jakoba Aljaža. Iz tega naslova želi v 
notranjosti objekta vzpostaviti ustrezne učilnice (želja naročnika je vzpostavitev 8 učilnic, če je to 
možno s tem, da je potrebno upoštevati dejstvo, da bodo v pritličju tri učilnice namenjene prvošolcem, 
kar pomeni večje učilnice po kvadraturi, ker šolanje v prvem razredu pomeni predvsem prehod preko 
igre v običajni pedagoški proces), garderobe, sanitarije, jedilnico, razdeljevalno kuhinjo in pripadajoče 
prostore, ki so potrebni za normalno izvajanje osnovnošolske dejavnosti. 
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Mestna občina Kranj pri obnovi želi upoštevati potrebe gibalno oviranih otrok in iz tega naslova želi v 
objektu izvesti osebno dvigalo (omogočiti gibalno oviranim osebam prehod iz pritličja v 1 nadstropje). 
Osebnega dvigala v objektu trenutno ni. 

Predvidoma (ko bo znan končen nabor ukrepov in objektov iz projekta energetskih sanacij objektov) 
fasada, stavbno pohištvo, izolacija strehe, termostatski ventili, razsvetljava in ogrevalni sistem ne bodo 
predmet tega naročila, saj bo omenjeno investicijo Mestna občina Kranj peljala ločeno in sicer preko 
razpisa za energetske sanacije objektov. 

Stanje projekta 

Za predvideno obnovo objekta je bila že izdelana in potrjena projektna naloga. Finančna sredstva so 
namenjena izdelavi projektne dokumentacije:  

- idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP); 

- projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD); 

- projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI); 

- projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), 

- projektantski nadzor. 

V tem trenutku je projekt v fazi postopka za pridobitev projektanta. 

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja (1.408.934) 0 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je izgradnja nove telovadnice, novega veznega hodnika z nadgradnjo s 6 novimi 
učilnicami v prvi etaži, od tega bodo tri nadomestilo obstoječih treh, ki se z rušitvijo prizidka odstranijo 
in tri nove učilnice, nova avla kot večnamenski prostor in nove sanitarije.  

Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in 
standardi, izvajanje šolskega pouka ter izvajanje šolskih in izven šolskih prireditev. 

Stanje projekta 

Izvajalec za gradbeno obrtniška in inštalaterska dela je izbran, medtem ko je razpis za izbor opreme še 
v teku. V prihajajočih dneh s strani MOP pričakujemo namero o podpori oz. sofinanciranju, sledi podpis 
pogodbe ter v pričetku meseca junija pričetek del. 

Na nivoju celotnega proračuna se višina sredstev ne spreminja, medtem ko pa je tekom izvrševanja 
prvega rebalansa do priprave dokumenta za drugi rebalans prišlo do prerazporeditve znotraj postavke 
zaradi strokovnega nadzora nad izvedbo montaže notranje opreme. 

40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja (550.000) 0 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je, da so sredstva planirana glede na prioritete zajete v DIIP-u, glede na zagotavljanje 
higienskega standarda.  

Cilj je zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanje. Kot prioriteta 
je v naslednjih letih predvidena sanacija kuhinj in ureditev požarnih poti na vseh osnovnih šolah ter 
ostala manjša nujna vzdrževalna dela. 

Stanje projekta 

Investicije predvidene skladno z navedenimi nameni in cilji so v teku. Na nivoju celotnega proračuna 
se višina sredstev ne spreminja, medtem ko pa je tekom izvrševanja prvega rebalansa do priprave 
dokumenta za drugi rebalans prišlo do prerazporeditve znotraj postavke zaradi potrebe po kopiranju 
projektne dokumentacije ter zapisnika Inšpektorata RS za šolstvo in šport, glede nakupa nove opreme 
(mizic in stolov) za učilnice PŠ Kokrica. 
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40719013 Dozidava vrtca Kokrica (310.000) -210.000 € 

Namen in cilj 

Osnovni namen investicijskega projekta je v prvi fazi izgradnja dveh dodatnih oddelkov vrtca ter 
rekonstrukcija dveh obstoječih vrtčevskih oddelkov (povečava) z neposredno navezavo na sanitarne 
prostore ter urejenimi terasami in izgradnja 2 oddelkov šole. V nadaljevanju, kot druga faza, se 
predvideva izgradnja še petih oddelkov vrtca in petih oddelkov šole, telovadnice, jedilnice, kuhinje, 
kotlovnice, kot posledica širitve okolice oz. gradnje novih stanovanj.  

Cilj je zagotoviti nujno potrebne dodatne prostore, v skladu s standardi in predpisi. 

Stanje projekta 

Trenutno je v izdelavi Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev. V nadaljevanju se bo 
pristopilo k izboru izvajalca za izdelavo DGD in PZI dokumentacije ter pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Glede na to, da se projekt zaradi predvidene novogradnje stanovanj v okolici širi, je bilo 
potrebno temu ustrezno spremeniti širino gradnje ter pridobitev nove dokumentacije, posledično pa 
v letošnjem letu gradnja ne bo v načrtovanem obsegu. Iz tega razloga se sredstva z rebalansom 
znižujejo. Na nivoju celotnega proračuna se višina sredstev ne spreminja. 

19 039002 G lasben o šo ls tvo  (788 .387 )  -5 5.0 00 €  

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (788.387) -55.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je adaptacija stavbe bivše Gradbene šole, ki se nahaja na naslovu Cankarjeva ulica 2 
in že nekaj let ni v uporabi.   

Cilj projekta je, prenova objekta za potrebe Javnega sklada za kulturno dediščino in večji del za 
Glasbeno šolo, ki ima trenutno prostore na štirih lokacijah v starem mestnem jedru Kranja. Ohranitev 
Glasbene šole v mestnem jedru je strateško pomembna, saj dnevno dopolnjuje mestni utrip, glasbeno 
bogati ulice mesta in pritegne v mesto tudi starše učencev. 

Stanje projekta 

Projekt je  del CTN projekta. Izvedba bo potekala v dveh fazah in sicer prva faza zajema gradbeno 
obrtniška in inštalaterska dela, druga faza pa dobavo in montažo opreme. 

Izbrani izvajalec se že pričel z deli, prav tako je podpisana pogodbo za dobavo in montažo opreme. Ker 
je bila ponudba izbranega izvajalca bistveno nižja od planiranih sredstev, se je del proračunskih 
sredstev v višini 55.000,00 prerazporedil. 

Za operacijo smo s strani MOK dobili potrjeno vlogo za sofinanciranje. 

20 049003 Soc ia lno varstvo star ih  (1.0 71.4 72 )  0  €  

40719004 Dom upokojencev (480.000) 0 € 

Namen in cilj 

Mestni občini Kranj imamo en dom upokojencev, in sicer Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev 
Kranj se nahaja na C. 1. maja 59 v Kranju. Ima 214 ležišč za institucionalno varstvo, od tega 8 za začasno 
varstvo in 30 mest za dnevno varstvo, 176 za celodnevno varstvo. V evidenci ima Dom upokojencev 
Kranj 1143 prošenj, od tega jih je aktualnih za takojšnji sprejem 112 vlog. V skladu s sprejeto 
zakonodajo, to je Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2013 do 
leta 2020 pa je potrebno zagotoviti 4,8% ciljno pokritost pri skupini starejših nad 65 let. Glede na 
navedeno v Upravni enoti Kranj pri obstoječih kapacitetah domov Kranj, Preddvor, Naklo in Taber do 
opredeljene 4,8% ciljne pokritosti starih nad 65 let primanjkuje 135 mest. Iz navedenega torej izhaja, 
da Dom upokojencev Kranj v Mestni občini Kranj ne pokrije vseh potreb po namestitvi in je zagotovitev 
novega Doma upokojencev Kranj nujno potrebna. 

Cilj investicije je: 
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•  pridobitev novega Doma upokojencev za domsko varstvo, v večini za občane Mestne občine 
Kranj, 

•  pridobitev investitorja izgradnje Doma upokojencev (država ali zasebnik), 

•  zmanjšanje čakalnih vrst za institucionalno varstvo. 

Stanje projekta 

Proračunska sredstva so ostala enaka, v rebalansu pa so se na tej postavki porazdelila po drugih kontih, 
tako da smo zagotovili sredstva za plačilo stroškov natečaja. 

40720051 Dnevno varstvo starejših-Planina (591.472) 0 € 

Namen in cilj 

Cilj investicije je uspostavitev prostorov za novo enoto dnevnega varstva starejših so predvideni v 
obstoječi stavbi na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 12 - pritlična poslovna stavba bivše prodajalne 
Planina (ID objekta 22367275), neto tlorisna površina 416,60 m2, ki se nahaja v krajevni skupnosti 
Planina, v neposredni bližini Doma upokojencev Kranj, na par. št. 162/14 in 165, k.o. 2122 Huje, v 
naravi predstavlja trgovino. 

Stanje projekta 

V okviru NRP smo sredstva prerazporedili na konte, da smo zagotovili sredstva za obratovalne stroške 
objekta. 

0 5  K R A J E V N E  S K U P N O S T I  ( 2 0 5 . 8 7 9 )  1 5 . 1 2 2  €  

06 039002 Razpolaganje in upr av l jan je  s  premoženjem, p otrebn im za d e lovan je  
občin ske  uprav  (205 .879 )  1 5.1 22 €  

50000001 Investicije KS (205.879) 15.122 € 

Namen in cilj 

V projektu NRP  50000001 Investicije KS (v nadaljevanju: projekt) so združeni vsi investicijski odhodki 
in investicijski transferi, ki jih v rebalansih 2 finančnih načrtov leta 2021 (v nadaljevanju: REB2) 
planirajo realizirati krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS). Projekt v REB2 znaša v nominalnem znesku 
dobrih 221 tisoč EUR, kar je za dobrih 15 tisoč EUR več kot je znašal sprejeti plan leta 2021 (v 
nadaljevanju: SP) oziroma je višji za 7,3 %. Investicijski odhodki znašajo slabih 203 tisoč EUR (SP slabih 
186 tisoč EUR), investicijski transferi pa slabih 19 tisoč EUR (SP 20 tisoč EUR). Projekt se najbolj zvišuje 
pri KS Tenetiše (višji za dobrih 8  tisoč EUR; KS Tenetiše si je zagotovila sredstva za obnovo strehe na 
domu KS Tenetiše po neurju). Projekt je do višine 2 tisoč EUR zvišalo še 10 KS (KS: Podblica, Predoslje, 
Goriče, Huje, Bratov Smuk, Golnik, Vodovodni stolp, Besnica, Kokrica, Žabnica), KS Stražišče pa je 
projekt znižala za 1,5 %. 

KS z REB2 planirajo realizirati projekt na nivoju istih proračunskih postavk kot v sprejetem planu leta 
2021, spremembe so le vrednostne in sicer: 

- Objekti skupne rabe; REB2 višji za dobrih 12 tisoč EUR glede na SP (Indeks 107,4), glavnina razlike 
je na kontu Investicijsko vzdrževanje in obnove (višji za dobrih 8 tisoč EUR).  Največ planiranih sredstev 
se bo porabilo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave domov KS (slabih 121 tisoč EUR), nakup 
pohištva (slabih 10 tisoč EUR) in nakup računalnikov (dobrih 9 tisoč EUR).  

- Pokopališča, mrliške vežice; REB2 višji za slabih 2 tisoč EUR glede na SP (Indeks 115,2), glavnina 
razlike je na kontu Investicijsko vzdrževanje in obnove (višji za slabih 2 tisoč EUR).  Največ planiranih 
sredstev se bo porabilo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (slabih 7 tisoč EUR). 

- Zelene površine, otroška igrišča; REB2 višji za slabih tisoč EUR glede na SP (Indeks 103,6). Največ 
sredstev se bo porabilo za nakup opreme za otroška igrišča (slabih 15 tisoč EUR). 

- Športna igrišča, športni objekti; REB2 glede na SP višji za 4,6 %, glavnino spremembe predstavlja 
nakup druge opreme in napeljave (višji za slabih tisoč EUR). Največ planiranih sredstev se bo porabilo 
za nakup drugih osnovnih sredstev (dobrih 5 tisoč EUR). 




