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2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA MO 
KRANJ ZA L. 2004 

 

UVOD 
 
Oblika in vsebinska razčlenitev predlaganega posebnega dela proračuna MO Kranj za leto 
2004 sledita v prvi vrsti zahtevam zakonodaje. Pri tem mislimo tako  ekonomsko klasifikacijo 
in funkcionalno klasifikacijo, ki je predpisana z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji 
javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), kakor tudi določilom Zakona o javnih 
financah. Predvsem pa smo želeli narediti proračun pregleden in jasen. 
 
Izdatki  neposrednih uporabnikov se v skladu s funkcionalno klasifikacijo delijo na: 

- področja 
- oddelke in  
- pododdelke, 

ki v posebnem delu predlaganega proračuna MO Kranj za leto 2004 zaradi preglednosti niso 
posebej prikazani. Je pa v splošnem delu priložen tudi konsolidiran izpis odhodkov in drugih 
izdatkov po funkcionalni klasifikaciji. 
 
Četrta  kolona posebnega dela proračuna so programi (dvomestna šifra). Ti programi so 
osnova za primerjavo proračuna MO Kranj in njihove realizacije iz preteklih let s predlaganim 
proračunom za leto 2004. 
 
Podprogrami, peta kolona posebnega dela proračuna (štirimestna šifra), predstavljajo zbir 
vseh predvidenih izdatkov za določen namen znotraj posameznega programa. 
 
Šesta, sedma, osma in deveta kolona posebnega dela proračuna so skupine in podskupine 
kontov, konti in podkonti predpisani z ekonomsko klasifikacijo oziroma kontnim načrtom. 
V deseti koloni so izpisani nazivi vseh predhodnih kolon. 
 
Preostale kolone pomenijo: realizacijo proračuna  za l. 2002, oceno realizacije proračuna za 
l.2003, osnutek proračuna za l. 2004, predlog proračuna za l. 2004 ter primerjalne indekse. 
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V skladu z 10. členom ZJF posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov. Finančni načrt vključuje odhodke in druge izdatke delovanja posameznega 
neposrednega uporabnika po sklopih, skupinah in posameznih postavkah v proračunskem letu 
v katerem so plačani izdatki po glavnih programih, podprogramih, projektih in drugih nalogah 
proračunskih uporabnikov.  
 
Struktura posebnega dela predloženega proračuna MO Kranj (brez KS) za l. 2004 po 
programih je razvidna iz naslednje preglednice: 
 
Odhodki po programih in letih (v 000 Sit)     
         Realizacija    

  Program 2001 2002 
ocena 
2003 

plan 
2004         Indeks   

  1 2 3 4 2/1 3/2 4/3 
10 DELO MOK 1.004.383 1.226.870 905.811 1.081.561 122,2 73,8 119,4
11 IZOBRAŽEVANJE 582.121 692.567 849.649 950.799 119,0 122,7 111,9
12 OTROŠKO VARSTVO 663.591 756.985 811.001 921.779 114,1 107,1 113,7
13 KULTURA 428.888 488.405 536.107 735.681 113,9 109,8 137,2
14 ŠPORT 410.391 548.935 736.746 604.801 133,8 134,2 82,1 
15 SOCIALNO VARSTVO 178.825 197.198 248.228 311.883 110,3 125,9 125,6
16 ZDRAVSTVO 70.419 87.954 116.184 407.989 124,9 132,1 351,2
17 INTERVENCIJE V GOSPODAR. 102.987 110.425 127.123 202.496 107,2 115,1 159,3
18 UREJANJE PROSTORA 38.383 43.231 54.050 70.000 112,6 125,0 129,5
19 VARST.PRED NARAV.IN DR.NESR. 236.911 275.308 302.851 311.810 116,2 110,0 103,0
20 STANOVANJSKO GOSPODAR. 168.575 261.944 357.528 427.000 155,4 136,5 119,4
21 POSLOVNI PROSTORI 26.460 17.222 20.830 90.000 65,1 120,9 432,1
22 CESTNA DEJAVNOST 886.322 1.087.695 864.652 950.962 122,7 79,5 110,0
23 KOMUNALNA DEJAVNOST 1.004.844 1.149.058 1.064.295 1.233.180 114,4 92,6 115,9
24 REZERVE 30.000 20.000 10.000 38.000 66,7 50,0 380,0
 Skupaj: 5.833.100 6.963.797 7.005.055 8.337.941 119,4 100,6 119,0
 
Če finančne načrte programov razdelimo v posamezne vsebinsko zaokrožene sklope (delo 
MOK, družbene javne službe, intervencije v gospodarstvu, stanovanjski sklad, gospodarske 
javne službe in rezerve) dobimo v predlaganem proračunu naslednjo sliko: 
 

 
PRIMERJAVA MED FINANČNIMI NAČRTI GJS IN DJS TER OSTALIMI 
PROGRAMI

         v 000 Sit     

 PROGRAM 2000 2001 2002 
ocena 
2003 plan 2004   Indeks     

   1 2 3 4 5 2/1 3/2 4/3 5/4 
10 DELO MOK 771.072 1.004.383 1.226.870 905.811 1.081.561 130,3 122,2 73,8 119,4
ODJS SKUPAJ ODJS 2.309.502 2.334.235 2.772.044 3.297.915 3.932.932 101,1 118,8 119,0 119,3

17 
INTER. V 
GOSPOD. 67.883 102.987 110.425 127.123 202.496 151,7 107,2 115,1 159,3

19 
VAR.PRED NAR.IN 
DR.NES. 204.444 236.911 275.308 302.851 311.810 115,9 116,2 110,0 103,0

90 
STANOVAN. 
GOSPOD. 139.703 168.575 261.944 357.528 427.000 120,7 155,4 136,5 119,4

OGJS SKUPAJ OGJS 952.854 2.124.584 2.559.150 2.003.827 2.344.142 223,0 120,5 78,3 117,0
24 REZERVE 9.600 30.000 20.000 10.000 38.000 312,5 66,7 50,0 380,0
  SKUPAJ 4.315.355 5.833.100 6.963.797 7.005.055 8.337.941 135,2 119,4 100,6 119,0
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Deleži v proračunu 2004
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Iz zgornje preglednice in grafa lahko vidimo, da je daleč največ sredstev namenjenih področju 
družbenih dejavnosti, iz spodnjega grafa pa je razvidna rast posameznih področij po letih. 

Finančni načrti po letih
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V nadaljevanju preglednica in graf prikazujeta rast investicijskih odhodkov po vsebinskih 
sklopih, ki smo jih opredelili že zgoraj: 
Primerjava investicijskih odhodkov in investicijskih transferov med GJS in DJS  
ter ostalimi programi (vključen tudi stanovanjski sklad=90) v 000 Sit   
Program 2000 2001 2002 ocena2003 plan2004          Indeks   
  1 2 3 4 5 2/1 3/2 4/3 5/4 

10 76.533 83.431 101.638 77.240 126.881 109,0 121,8 76,0 164,3
0DJS 336.641 434.394 571.865 884.336 1.342.686 129,0 131,6 154,6 151,8
17 0 10.000 3.562 0 40.000   35,6     
19 35.715 39.662 48.010 51.998 47.696 111,1 121,0 108,3 91,7 
90 50.431 80.242 174.594 243.048 322.470 159,1 217,6 139,2 132,7
OGJS 365.292 1.308.853 1.720.843 1.289.798 1.698.433 358,3 131,5 75,0 131,7
Skupaj: 864.612 1.956.582 2.620.512 2.546.420 3.578.166 226,3 133,9 97,2 140,5
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Primerjava investicijskih odhodkov
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PROGRAM 10 DELO MOK 
 

10 Delo MOK po letih
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PODPROGRAM 1001 PLAČE 
Na podprogramu 1001 Plače so načrtovana sredstva za izplačilo plač in drugih prejemkov 
zaposlenih v občinski upravi ter za izplačilo vseh obveznih dajatev delodajalca. Višina 
načrtovanih  sredstev  je  izračunana  na  podlagi izhodišč za l. 2004, ki nam jih je 
posredovalo Ministrstvo za finance.  
Posebej je potrebno poudariti, da so vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati 
javnega sektorja podpisali Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višino 
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regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 (UL RS št. 73/03) in Aneks k kolektivni pogodbi 
za negospodarske dejavnosti v RS (UL RS št. 73/03), s katerim se ukinja uskladitev plač z 
avgustom 2003 in uvajajo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence. Ta Aneks je upoštevan tudi v predloženem proračunu. Za premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo v okviru plač načrtovali dobrih       
10 mio Sit od tega zneska pa 3 mio Sit predstavljajo obveznosti za obdobje                       
avgust – december 2003. Dejanska izplačila premij se bodo namreč lahko pričela šele v   
aprilu 2004. Navedeno je tudi eden od razlogov za povečanje načrtovanih sredstev v 
primerjavi z osnutkom proračuna. Drugi, še pomembnejši razlog pa je dejstvo, da smo v oceni 
realizacije za l. 2003 pri osnutku proračuna še vedno upoštevali sredstva za redna 
napredovanja zaposlenih. Pravico rednega napredovanja (po preteku 3 let od zadnjega 
napredovanja) pa bo večina upravičenih pridobila šele s 01.01.2004.  
Največji delež k povečanju sredstev za plače v predloženem proračuna za leto 2004 v 
primerjavi z oceno realizacije za leto 2003 predstavlja s strani Ministrstva za finance 
posredovana ocena povprečne višine izhodiščne plače. 
 
PODPROGRAM 1002 MATERIALNI STROŠKI 
Finančna sredstva za konto Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena nakupu 
pisarniškega in splošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje občinske uprave. 
Odhodki po tem kontu so namenjeni tudi plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov in 
varovanja zgradbe MOK (del teh stroškov nam povrnejo najemniki poslovnih prostorov), 
plačilu računalniških, računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev ter oglaševalskih 
storitev ( objave v Uradnem listu RS, Kranjčanka, …), izdatkom za reprezentanco in drugim 
izdatkom (geodetski podatki, zdravniški pregledi...). 
Planirani odhodki  za konto Posebni material in storitve so namenjeni nakupu oblek za 
vzdrževalce, drobnega orodja in drugega posebnega materiala.  
Konto Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema stroške električne 
energije, ogrevanja, vode, telefona in poštnine v stavbi MOK. Najemniki poslovnih prostorov 
v stavbi MOK nam povrnejo del teh obratovalnih stroškov. 
V kontu Prevozni stroški in storitve so zajeti stroški, ki so povezani z voznim parkom MOK 
(gorivo ter vzdrževanje, popravila, registracija in zavarovanje vozil). 
Konto Tekoče vzdrževanje zajema tekoče vzdrževanje poslovne stavbe MOK in počitniških 
objektov v lasti MOK, vzdrževanje opreme ter zavarovalne premije za stavbo MOK, 
počitniške objekte in opremo. 
Predvidena sredstva na kontu tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so 
v večjem delu namenjena za financiranje klubov svetnikov (skoraj 20 mio Sit) in financiranju 
političnih strank in list (dobrih 28 mio Sit). Sredstva za financiranje klubov svetnikov so 
izračunana ob predpostavki, da bo MO Kranj financirala klube svetnikov v višini 50.000,00 
Sit/mesec/svetnik. Za izračun sredstev namenjenih financiranju političnih strank in list pa smo 
za izhodišče vzeli maksimalno dovoljeno višino teh sredstev (0,6 % primerne porabe). Pri 
izračunu primerne porabe pa smo upoštevali uradno število prebivalcev MO Kranj iz marca 
2003 (52.724 prebivalcev) in podatek o višini primerne porabe na prebivalca, ki je bil podan 
na seminarju »priprava proračuna občin za l. 2004 in 2005« v Ljubljani dne 30.09.2003. 
Uradnega izračuna primerne porabe za l. 2004 s strani ministrstva za finance še nismo prejeli. 
V predloženem proračunu so v okviru tekočih transferov vključena tudi sredstva namenjena 
za financiranje Mladinskega sveta, ki smo ga prenesli iz programa 13 Kultura. Na kontu 
tekočih transferov posameznikov pa smo zagotovili tudi sredstva za programe mladih. 
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PODPROGRAM 1003 MATERIALNI STROŠKI ORGANOV 
Večina finančnih sredstev podprograma 1003 predstavlja konto Drugi operativni odhodki, v 
katerem so zajeti stroški sejnin (Svet, odbori in komisije). Preostala sredstva so namenjena 
stroškom oglaševalskih storitev ( Radio Kranj, TELE-TV, Gorenjski glas, Radio Triglav, 
Radio Sora, RTC Krvavec), izplačilu občinskih nagrad in stroškom v zvezi z občinskimi 
priznanji. 
 
PODPROGRAM 1004 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE 
Predvidene so utečene oblike sodelovanja s pobratenimi in prijateljskimi mesti (npr. Oldham, 
Rivoli, La Ciotat, Amberg, Železna Kaplja, Kotor Varoš, Senta itd.), katere bomo skušali 
poglobiti. Povečane bodo aktivnosti znotraj posameznih medmestnih oziroma mednarodnih 
povezav. Ohranila se bo vključenost v Delovni skupnosti alpskih mest in v Združenju 
zgodovinskih mest. 
 
PODPROGRAM 1005 PROTOKOL 
Predvidene so utečene protokolarne oblike dela, med katerimi vedno bolj pomembno vlogo 
dobivajo sredstva namenjena medobčinskemu in mednarodnemu sodelovanju. 
 
PODPROGRAM 1006 PROSLAVE IN PRIREDITVE 
Na podprogramu PROSLAVE IN PRIREDITVE  bo prišlo do bistvene spremembe, saj se 
bodo sredstva iz Tekočih transferov – 17 milijonov tolarjev – prenesla na Javni zavod 
Lokalna turistična organizacija Kokra, podprogram 1703 TURIZEM, ki mu bo s tem 
prenesena odgovornost za organiziranje oziroma izvedbo organizacije tradicionalnih 
prireditev (npr. Poletje v Kranju, Kranjska noč, Pustna povorka, Maturantska parada, 
prireditev ob spomeniku bazoviških žrtev, Občinski praznik, Dan državnosti itd.).  
Kranj je festivalsko mesto, saj imamo Teden slovenske drame,  Sobotne matineje, Teden 
mladih, Poletje v Kranju, Kranjsko noč, Veseli december, ki vključuje tudi Miklavževanje in 
Božično drevo - prireditve, ki se v veliki meri povezujejo z Ostalimi prireditvami, iz česar je 
razvidno, da se na Mestni občini Kranj zavzemamo ne le za naziv festivalskega mesta, temveč 
da to tudi dejansko smo in se bomo za naziv festivalskega mesta trudili tudi v bodoče. 
  
PODPROGRAM 1007 SVET ZA PREVENTIVO 
Delo SPV MO Kranj bo  temeljilo na dejstvu, da različni dejavniki  v prometu tvorijo celoto 
in le skupno sodelovanje vseh lahko prinese pozitivne rezultate. Osnova delovanja bo 
sodelovanje SPV in ustreznih strokovnih služb (OGJS, PP Kranj, GRS in Izpitnega centra 
Kranj), ki se zaradi narave dela vsakodnevno srečujejo s cestno-prometno problematiko; 
preko svojih organizacij bodo vključeni tudi  ostali udeleženci v prometu (npr. invalidsko 
društvo, reševalna postaja…). 
Za delo je predvideno 6.959.000,00 SIT . Program dela je razdeljen na: 

1. dokončanje celostne podobe SPV (prodor lika Facko, z ustreznim logotipom redno 
obveščanje javnosti…), 

2. delovanje odbora  in delo preko komisij, kjer bo SPV zagotavljal 
a)  načrtno delo v osnovnih šolah preko stalne Komisije za OŠ, ki obsega izobraževanja 

na temo cestno-prometna varnost, pomoč pri ureditvi prometnih kabinetov, 
organizacijo akcij rumena rutica, kresnička, kolesarski izpit, uporaba čelade, varno 
kolo, tekmovanje Kaj veš o prometu?,  

b) aktivnosti  za teden prometne  varnosti in v okviru tega delovanja sodelovanje z MSŠ, 
priprava akcij za srednje šole in odrasle,  

c) koordinacija dela v VVZ na temo cestno-prometna varnost in ureditev prometnih 
kotičkov, 
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d) delovanje Tehnične komisije, kjer so združeni vsi dejavniki, ki sodelujejo v prometu v 
MO Kranj, obravnava prometne problematike z vidika prometne varnosti in z ustrezno 
prometno ureditvijo prispevati k celotni pozitivni in urejeni podobi Kranja, 

e) izdajo gradiv in publikacij za izvajanje preventivne  dejavnosti, redno obveščanje o 
akcijah SPV preko medijev, 

f) povezovanje SPV na območju UE Kranj oz. na širšem regijskem območju v smislu 
izmenjave izkušenj pri delu in strokovnega sodelovanja. 

3. prireditve in javni nastopi (organizacija samostojnih akcij na področju preventive in 
vzgoje v okviru skupnega naziva projekta –5 X ZAKAJ? in sodelovanje v akcijah 
republiškega SPV (npr. Bistro glavo varuje čelada, Nori dirkač, Varnostni pas,  
Kresnička…), 

 
PODPROGRAM 1009 MESTNE INŠPEKCIJE 
Opredelitev ciljev: 
Z obnovitvijo Prešernove ceste in nadgradnjo sistema vstopa motornih vozil v staro mestno 
jedro Kranja se bo poostril nadzor nad mirujočim prometom v tem delu mesta. V tem smislu 
bo posebna pozornost posvečena parkiranju vozil imetnikov začasnih dovolilnic. Nadzor 
mirujočega prometa se bo poostreno opravljal tudi na drugih parkirnih površinah v mestu 
(modre cone, avtobusna postajališča, parkirna mesta namenjena invalidom,…). Prav tako je 
pomembna naloga zagotovitev prevoznosti intervencijskih poti v večjih stanovanjskih naseljih 
(Planina, Šorlijevo naselje,…). 
Pomembnejši cilji in naloge so povezani z inšpekcijskim nadzorom izvajanja oz. spoštovanja 
nekaterih drugih občinskih odlokov npr. Odlok o javnem redu in miru, Odlok o oglaševanju in 
usmerjevalnem sistemu, Odlok o občinskih cestah in Odlok o ravnanju s komunalnimi 
odpadki. Posebno pereča je situacija s črnimi odlagališči odpadkov. Reševanju te 
problematike bo v naslednjem letu namenjenega bistveno več časa. Pri svojem delu si 
obetamo tudi pomoč inšpektorjev z Inšpektorata RS za okolje in prostor, OE Kranj. 
Učinkovit inšpekcijski nadzor lahko uspešno izvajajo le strokovno usposobljeni ljudje zato je 
eden izmed ciljev strokovno in številčno okrepiti Oddelek mestne inšpekcije. Prav tako 
želimo okrepiti in izboljšati sodelovanje s Policijsko postajo Kranj v smislu zagotavljanja 
večje varnosti občanov in uspešnejšega opravljanja nalog Oddelka mestne inšpekcije.    
 
V proračunu zagotovljena sredstva se bodo porabila predvsem za: 

• tiskanje obvestil o prekršku, nalepk in odredb za odvoz vozil, plačilnih nalogov s 
kuvertami, vizitk in podobnega, nakup časopisov, revij, strokovne literature, 
vdrževanje računalniškega programa "REDAR" ter izdelavo službenih izkaznic 

• nabave dveh kompletov službene obleke in zamenjavo posameznih izrabljenih kosov 
službenih oblek ter stroške odvoza zapuščenih in razgradnje vozil 

•  nabave pisarniških miz, stolov in garderobnih omar, nakup dveh osebnih računalnikov 
in tiskalnika, stroške nakupa petih mobilnih telefonov in treh telefonov za fiksno 
omrežje. Planiran je tudi nakup dveh novih in zamenjava dveh starih digitalnih 
fotoaparatov ter nakup digitalne video kamere. 

Predvideni odhodki Oddelka mestne inšpekcije v letu 2004 znašajo skupaj 6.680.000 tolarjev 
in so v primerjavi z odhodki, planiranimi za leto 2003 nižji za 281.000 tolarjev.  
 
PODPROGRAM 1010 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 
Konto 4202 Nakup opreme 
V letu 2004 bomo nadaljevali z zamenjavo odpisanega pisarniškega pohištva ter zastarele 
računalniške strojne in programske opreme. Klimatizirali bomo pisarniške prostore v 
mansardi trakta C. 
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Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
Finančna sredstva iz tega konta so namenjena prepotrebni obnovi počitniške hiše v Novalji na 
otoku Pagu. 
Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
V letu 2004 bomo obnovili elektroištalacije v I. nadstropju trakta A. Planiramo tudi obnovo 
oken in fasade v traktu C, vendar pod pogojem, da bo Upravna enota Kranj krila sorazmerni 
delež stroškov investicije. 
Ocena realizacije za leto 2003 je v primerjavi z osnutkom nižja, predlog proračuna za leto 
2004 pa višji, ker bo plačilo montaže dvigala v stavbi Mestne občine Kranj izvršeno v letu 
2004. 
PODPROGRAM 1011 – TRANSFERI V KRAJEVNE SKUPNOSTI 
V podprogramu so sredstva planirana za izvajanje osnovne dejavnosti krajevnih skupnosti in 
za investicijsko vzdrževanje objektov skupne rabe. Sredstva namenjena investicijskim 
transferom bodo razdeljena kot običajno z internim natečajem. 
 
PODPROGRAM 1014 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
Predvidena proračunska sredstva na podprogramu 1014 Premoženjsko pravne zadeve je 
glede na oceno realizacije proračuna za leto 2003 povečan za 166,00 %, vendar je povečanje 
posledica povečanja proračunskih sredstev na kontu 4027 Kazni in odškodnine, podkontu 
Druge odškodnine in kazni.  
 
Obrazložitev finančnih načrtov po posameznih kontih: 
Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve je bilo predvideno povečanje 
sredstev za 105,7 %. Povečanje sredstev se nanaša na podkontu 402099-004 Geodetske 
storitve. Predvidena proračunska sredstva bodo namenjena za plačilo geodetskih storitev. Na 
Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve je v reševanju več zadev, v okviru katerih so 
naročene geodetske storitve, največkrat odmere zemljišč, katerih plačilo bo predvidoma 
zapadlo v letu 2004.  
  
Na kontu 4027 Kazni in odškodnine na podkontu 402799 Druge odškodnine in kazni je 
predvideno 203,3 % povečanje sredstev, za odškodnine oziroma kazni v sodnih postopkih. 
Večji del sredstev je namenjen za odškodnino v zadevah Športne zveze Kranj, Miklavčič, 
Burić, Slavc, Hladnik in ostale odškodnine v primeru sodnih sporov. V predvidenih sredstvih 
ni upoštevana odškodnina v zadevi ŽU Predoslje. Tolikšen odstotek povečanja predvidenih 
sredstev je posledica razporeditve sredstev, ki so bila v preteklem proračunskem letu 
porazdeljena na drugih podprogramih, predvsem v okviru Oddelka za gospodarske javne 
službe.  
 
Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki je skupaj predvideno 116,8 % povečanje 
proračunskih sredstev, od tega se sredstva povečujejo na podkontu 402920 Sodni stroški, 
storitve odvetnikov, notarjev in drugo (na podkontu 402920-000 Drugi sodni stroški - se 
sredstva povečujejo za 104 %, na podkontu 402920-001 Storitve odvetnikov in  na podkontu 
402920-002 Storitve notarjev se sredstva ne povečujejo, na podkontu 402920-003 Storitve 
cenilcev in izvedence pa se sredstva povečajo za 120 %, pri čemer je predvideno, da se vse 
storitve sodnih cenilcev in izvedencev, ki bodo naročene v okviru Mestne občine Kranj 
pokrivajo s tega podprograma), in na podkontu Drugi operativni odhodki na 140 %. 
Sredstva so namenjena za plačilo notarskih storitev, cenitvenih poročil, ostalih izvedenskih 
mnenj v sodnih postopkih ter opravljenih storitev sodnih izvršiteljev.  
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PROGRAM  11 IZOBRAŽEVANJE 
 
Zastavljeni cilji: 
V letu 2004 smo si na področju izobraževanja glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj 
zadali ohranitev dosedanjega programa v obsegu, ki se je v preteklih letih pokrival tako iz 
zagotovljene oziroma primerne porabe, ki jo je ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
določilo kot najnujnejšo osnovo za normalno izvajanje dejavnosti in občinam priporočilo, da 
jo kot tako tudi upoštevajo,  ter ohranitev  tako imenovanega občinskega programa v obsegu, 
ki je bil po opravljeni analizi v letu 2003 določen za izvajanje tudi za v prihodnje. Ta občinski 
program je kot pravica in praksa občine obstajal tudi v okviru zagotovljene in primerne 
porabe in je v bistvu pomenil samostojnost občine, da samostojno določa obseg nekaterih 
programov glede na specifične interese in je bil v naši občini vedno nekoliko širšega obsega, 
glede na prej omenjeno zagotovljeno oziroma primerno porabo. Zmanjšanje v letu 2003 
oziroma ukinitev nekaterih programov ter prerazporeditev sredstev na investicije in 
investicijske transfere, kjer so naloge občine največje, pomeni realno ohranitev dosedanjega 
obsega sredstev za področje izobraževanja. 
Na področju izobraževanja so sredstva v proračunu namenjena predvsem delovanju osnovnih 
šol in glasbene šole in sicer za del, ki ga je po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja dolžna zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov. Medtem 
ko je v zvezi s financiranjem dejavnosti osnovnih šol za občino ta obveznost na kratko rečeno 
vse v povezavi z delovanjem šolskih stavb, plače in prispevki zaposlenih v občinskih 
programih, ki se še ohranjajo, pa je glede Glasbene šole ta obveznost od same stavbe 
zakonsko razširjena še na regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi za 
zaposlene delavce Glasbene šole. 
Tako je že standardna naloga na podlagi prej opisanega, priprava vseh šolskih objektov na 
potrebe devetletke, pred tem pa opravljanje najnujnejših vzdrževalnih posegov v šolskih 
stavbah, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode. Gre za naloge, ki se uresničujejo 
postopoma in skozi daljše časovno obdobje. 
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1102 PODPROGRAM MATERIALNI STROŠKI 
Podprogram materialni stroški vsebuje vse materialne stroške pisarniškega poslovanja, 
tekočega vzdrževanja, druge transfere posameznikom ter druge tekoče domače transfere, ki 
nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na področju.  
Konto Pisarniški in splošni material in storitve vsebuje sredstva, ki služijo pokrivanju 
stroškov objavljanja javnih razpisov tako za področje dejavnosti kot tudi pri nakupu in gradnji 
osnovnih sredstev. V tem okviru so sredstva namenjena tudi za nakup nagrad in priznanj 
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učencem, ki so odličnjaki vseh osem let ter za njihov sprejem pri županu. Plakete po tradiciji  
nabavljajo osnovne šole samostojno, vendar gre za fiksen strošek in nihanja so v okviru 
splošne rasti cen. Ker se načrtuje organizirana akcija za nabavo priznanj bo načrtovan strošek 
neposredno breme občinskega proračuna. V primeru drugačne odločitve bo med letom prišlo 
do prenosa sredstev med tekoče transfere. Osemletnih odličnjakov je vsako leto prek 120, 
točna številka pa je znana šele v juniju, tik prek zaključkom osnovnošolskega izobraževanja. 
Nadaljuje se akcija novoletne obdaritve prvošolčkov s primerno knjižico kot popotnico k 
njihovemu šolanju, ki je ob uvedbi naletela na ugoden odmev. 
 Tekoče vzdrževanje zajema sredstva za zavarovalne premije za objekte vseh šol, kjer je 
sklenjena krovna pogodba s strani Mestne občine Kranj. Planirana sredstva izhajajo iz  višine 
potrebnih sredstev, morebitne bonitete, ki je v naprej ne moremo planirati, pa so prihodek 
proračuna. 
Na kontu drugi operativni odhodki so potrebna sredstva za uvajanje devetletne osnovne šole 
v Mestni občini Kranj. Prostorske možnosti šol so zelo različne in uvajanje devetletne 
osnovne šole zahteva tudi analitični študijski pristop, kjer bodo morali sodelovati tudi zunanji 
sodelavci in strokovnjaki. Opravljeno bo tudi preoblikovanje šolskih okolišev. 
Sredstva za štipendije so združena na pkt 411799 štipendije, in sicer druge štipendije, razvoj 
znanosti (pkt.411999-002 in 412000-009) in izobraževanje odraslih (pkt 413302-011). 
Sredstva bodo namenjena štipendijskemu skladu, ki ga bomo ustanovili v letu 2004. Ker sklad 
ne bo ustanovljen do začetka leta naj bi povečana višina sredstev zadoščala za leto 2004. 
Pričakujemo pa tudi sodelovanje gospodarstva. Na kontu Drugi transferi posameznikom so 
sredstva v glavnini namenjena za šolske prevoze otrok in letovanje šolskih otrok s poudarjeno 
socialno indikacijo. Večina otrok se v osnovno šolo prevaža prek javnih linijskih prevozov ali 
posebnih linijskih prevozov, kar je urejeno prek pogodbe. Nekateri specifični prevozi pa so 
urejeni prek manjših prevoznikov. Dnevno se med šolskim letom v šolo in domov vozi prek 
1400 otrok. 
Nagrade študentom na praksi so posebej opredeljeni stroški za obvezne nagrade študentom 
kadrovskih šol, ki med šolskim letom opravljajo obvezno prakso v osnovnih šolah. Šole v 
zvezi s to dejavnostjo posredujejo zahtevke, v okviru planiranih sredstev pa gre v bistvu za 
prispevek občine v ta namen, saj ne uspevamo zagotoviti vseh letno potrebnih sredstev. 
Ob sodelovanju Centra za socialno delo in šolskih svetovalnih služb pa zagotavljamo, da med 
poletnimi počitnicami brezplačno letuje več kot 100 otrok iz socialno ogroženih družin. V letu 
2001 je bila v zvezi z letovanjem otrok sklenjena pogodba za več šolskih let z izvajalcema, 
izbranima prek javnega razpisa. 
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo sredstva za 
sofinanciranje krožkov in društev, ki se ukvarjajo predvsem z raziskovalnimi nalogami in 
razvijanjem programov. Izbor krožkov in društev bo opravljen na osnovi javnega razpisa. Za 
sofinanciranje dejavnosti Zavoda za tehnično kulturo oziroma Zveze društev za tehnično 
kulturo in gibanja znanost mladini pa so rezervirana letna sredstva, saj gre za drugačno naravo 
dejavnosti. V tem okviru so sredstva namenjena tudi za delovanje nekaterih društev (Zveza 
društev prijateljev mladine, Taborniki, Skavti, Društvo slavistov), nakazujejo se po 
dvanajstinah na osnovi programov in po pogodbi. Na kontu Drugi tekoči domači transferi 
so sredstva namenjena za sofinanciranje mladinskih delavnic, ki jih na osnovnih šolah 
organizira Center za socialno delo. Sofinanciranje s strani občine je pogoj, da je občina sploh 
vključena v ta projekt, ki se financira tudi s strani države. Sredstva za izobraževanje odraslih 
za leto 2004 niso več predvidena, ampak bodo preusmerjena na štipendije. 
Univerza v Kranju –projekt se ohranja v enaki višini, kot je bilo določeno za leto 2003. 
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1110  PODPROGRAM INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Načrtovana sredstva na podprogramu so namenjena dograditvam, rekonstrukcijam, 
adaptacijam, investicijskemu vzdrževanju in obnovam. 
Na OŠ Franceta Prešerna se načrtuje ločitev meteornih in fekalnih voda, obnovo sanitarij in 
prestavitev kanalizacije, ker sedanja stanje povzroča zamakanje in veliko škodo. 
OŠ Simon Jenko – Goriče : Nadaljevali bomo s celovito obnovo stare šole, ki se je pričela 
avgusta 2003 in bo zaključena konec februarja 2004. Z rekonstrukcijo bo šola preuredila pet 
sodobnih učilnic, kuhinjo, sanitarije in kabinetne prostore. Dodatno bo vgrajena čistilna 
naprava in urejena okolica. 
OŠ Stražišče - matična šola: Šola zaradi pomanjkanja prostorov gostuje v prostorih 
Šmartinskega doma (2 oddelka). Pridobljena je potrebna gradbena dokumentacija za 
nadzidavo šole, s katero bomo pridobili manjkajoče prostore (5 učilnic, kabinet in sanitarije). 
Skupaj z nadgradnjo šole, naj bo zgrajena tudi plinska kotlovnica, ki bo ogrevala tudi prostore 
sosednje telovadnice. Sama gradnja bo izjemno zahtevna, saj se moramo ravnati po navodilih 
arhitekta g. Firsta in Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ker je šola kulturni spomenik.  
OŠ Stražišče - Podblica : Na podružnični šoli na Podblici je potrebno obnoviti streho, ker 
močno zamaka, potrebna pa je tudi sanacija dimnika. 
OŠ Predoslje –Po pridobitvi projektne in gradbene dokumentacije v letu 2003 bomo začeli z 
izgradnjo prizidka in s tem pridobili manjkajoče učilnice in ponovno omogočili vsem otrokom 
enoizmenski pouk. Od Ministrzstva za šolstvo, znanost in šport v letu 2004 ne moremo 
pričakovati 10% soudeležbo pri investiciji, ker je šola v programu ministrstva šele v letu 
2005. 
Nujno investicijsko vzdrževanje : Sredstva so namenjena za hitra in nujna dela, ki jih je na 
podlagi inšpekcijskih odločb potrebno v najkrajšem možnem času odpraviti in za nujno 
zagotavljanje pogojev za devetletko, ki jih v l. 2003 nismo uspeli zagotoviti. Sredstva so 
povečana, ker smo zaradi pomanjkanja sredstev prenesli del sredstev iz občinskega programa, 
ki smo ga ukinili v letu 2004. Najpogostejši primeri so odprava pomanjkljivosti v kuhinjah, 
sanitarijah in na področju varnosti ( postavitev ograj, strelovodno omrežje itd.).  
OŠ Orehek: obnovljena bo centralna kurjava v starem delu in vhodi. 
OŠ Stane Žagar – Na osnovni šoli primanjkuje ustreznih prostorov za potrebe devetletke. Po 
izpraznitvi hišniškega stanovanja bomo le-tega preuredili v učilnico. Objekt – »baraka«, v 
katerem se izvaja pouk za nižje razrede zaradi prenizkih stropov ne ustreza pogojem za 
normalno izvajanje pouka. 
OŠ Predoslje: ob rekonstrukciji šole bo obnovljena kuhinja. 
Glasbena šola : Na zgradbi glasbene šole na Trubarjevem trgu 3 je obnove potrebna fasada in 
prekritje strehe. Investicija se zaradi pomanjkanja sredstev odlaga že več let, kar povzroča že 
veliko škodo. V letu 2004 bomo obnovili streho. 
OŠ Simon Jenko – je nujno potrebna obnova strehe na matični šoli in na podružnični šoli 
Center. 
Študije o izvedljivosti projektne dokumentacije: Sredstva v ta namen se planirajo za 
izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice na podružnični šoli v Žabnici, za 
izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo velike telovadnice v Stražišču in študijo 
projektne dokumentacije o pridobitvi učilnic na OŠ Stane Žagar. 
Sredstva na kontu Investicijski transferi so namenjena za obnovo opreme v šolah, stroške 
rednega in sprotnega vzdrževanja šolskega prostora in za morebitna odstopanja od rednega 
programa (npr. nabava opreme za devetletko, nabava računalniške opreme preko državnega 
razpisa, nabavo kombijev...) Za leto 2004 se je njihov obseg povečal na račun že omenjene 
ukinitve nekaterih občinskih programov.  
Ker objekt sedanje Ljudske univerze v Kranju prostorsko ne omogoča normalnih pogojev za 
delo, so se odločili za nakup dodatnih prostorov, predavalnic. Pri investicijskih transferih 
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javnim zavodom je 10 milijonov SIT namenjenih za delež MOK pri odplačilu kredita, ki ga 
bo najel zavod.. 
 
1103 PODPROGRAMI OŠ PREDOSLJE, 1104 OŠ HELENE PUHAR, 1105 OŠ 
MATIJE ČOPA, 1106 OŠ JAKOBA ALJAŽA, 1107 OŠ STRAŽIŠČE, 1108 OŠ 
FRANCETA PREŠERNA, 1109 OŠ SIMONA JENKA, 1111 OŠ STANETA ŽAGARJA, 
1112 OŠ OREHEK, 113 GLASBENA ŠOLA, 1114 LJUDSKA UNIVERZA 
Vsi navedeni programi vsebujejo sredstva za pokrivanje plač zaposlenim v zavodih in za 
pokrivanje drugih materialnih stroškov in izdatkov ter investicijske transfere zavodom. 
Mestna občina Kranj na kontu tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem 
javnih služb zagotavlja sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, ki so po letu 1991 
opredeljeni kot nadstandardni in niso financirani direktno s strani ministrstva za šolstvo, 
znanost in šport, vendar pa so ti delavci nujno potrebni za nemoteno delovanje osnovnih šol. 
Tako po vseh osnovnih šolah sofinanciramo pouk angleškega jezika na nižji stopnji prek plač 
za zaposlene na podlagi števila oddelkov in ur pouka angleškega jezika, kar je za  novo šolsko 
leto vedno znano šele septembra, v celotni občini je 1,5 delavca v šolskih svetovalnih službah, 
od septembra 2003 ter za naprej pa smo ukinili  25% sofinanciranje kadrov, ki so sodelovali 
pri pripravi kosil (strošek se je prenesel na ceno kosila). Financiranje jutranjega varstva je 
zakonska obveznost, sofinanciramo pa tudi pol hišnika za potrebe bazena na OŠ Jakoba 
Aljaža, strokovnega delavca zaposlenega v Letalsko modelarski šoli v OŠ Staneta Žagarja ter 
pol hišnika na OŠ Stražišče za prevoze otrok s šolskim kombijem. Prav tako so sredstva 
zagotovljena tudi za neposredne stroške poslovanja – ti. tekoče materialne stroške (komunalne 
storitve, elektrika, plin, pisarniški material, popravila in vzdrževanje naprav in aparatov, 
beljenje, čistila, potrošni material, najemnina za uporabo plavalnega bazena, stroški šolskega 
kombija, sofinanciranje fizičnega varovanja šolskih stavb, varstvo pri delu ... ) ter povračilo 
stroškov zakonsko predpisanih zdravniških pregledov za kuharsko osebje. Za leto 2004 obseg 
teh sredstev ohranjamo na ravni iz leta 2003. Redno se pokrivajo tudi stroški ogrevanja šolam 
in prispevek za stavbno zemljišče. V zvezi z ogrevanjem potekajo prek pogodbe s podjetjem 
Thermoglobal v okviru mednarodnega razpisa koreniti varčevalni ukrepi, zato so v skladu s 
pogodbo pri udeleženih šolah v okviru sredstev za ogrevanje predvidena sredstva, ki naj bi jih 
v okviru omenjenih aktivnosti privarčevali in so dejansko namenjena plačilu pogodbenih 
obveznosti z omenjenim podjetjem.  
Med izdatki za blago in storitve so naštete tudi druge oblike sofinanciranja dejavnosti 
osnovnih šol. Izobraževanje učiteljev glasbene šole spada med zakonske obveznosti, 
tekmovanja učencev pa spada v občinski program. Sofinanciranje tujih jezikov, učenje 
računalništva, doplačila za šolo v naravi pa so bili s prerazporeditvijo sredstev ukinjeni že v 
letu 2003. Posebej je izpostavljeno sofinanciranje vzdrževanja plavalnega bazena na osnovni 
šoli Jakoba Aljaža, najemnina za telovadni prostor za OŠ Jakoba Aljaža in OŠ Simona Jenka, 
podružnica Goriče in pokrivanje materialnih stroškov za letalsko modelarsko šolo, ki deluje v 
okviru Osnovne šole Staneta Žagarja. Zagotavljamo pa tudi izvajanje predavanj za starše 
osnovnošolskih otrok, ki so organizirana v obliki klubov za starše. 
 
Vse opisane naloge so planirane po zavodih, vendar pa je realizacija strogo odvisna od 
predloženih zahtevkov – računov, finančno ovrednotenih obrazložitev in podobno. V praksi to 
pripelje do razhajanj med planiranimi in potrebnimi sredstvi pri posameznem zavodu, kar 
usklajujemo sproti ali konec leta s prerazporeditvijo sredstev. 
V skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter posebnim 
zakonom mora Mestna občina Kranj zagotavljati sredstva za izvajanje izobraževalnih 
programov za odrasle. 
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Sredstva na kontu investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih 
služb so namenjena posameznim šolam za njihovo redno investiranje v obnovo izrabljene 
opreme ter nujno investicijsko vzdrževanje stavb in opreme. Tudi pri teh sredstvih glede 
obsega pri posameznem zavodu izhajamo iz že pred leti uveljavljenih meril na ravni države, 
ki se jim iz leta v leto vedno bolj približujemo, čeprav nam tudi v letu 2004 cenika 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport iz leta 1999 ne bo uspelo doseči zaradi omejenega 
obsega sredstev. Gre namreč za sredstva, katerih pomanjkanje zavodom v nekaj letih povzroči 
hude težave, za posamezno leto pa je njihov obseg najlaže zmanjšati zaradi nujnih varčevalnih 
ukrepov. V letu 2004 del sredstev v ta namen namenjamo drugič tudi za Ljudsko univerzo, 
katere ustanoviteljica je Mestna občina Kranj. 
 

PROGRAM 12 OTROŠKO VARSTVO 
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Zastavljeni cilji: 
Na območju Mestne občine Kranj bodo kljub uvedbi devetletke tudi v prihodnjem letu 
dejavnost predšolske vzgoje izvajali Javni zavod Kranjski vrtci ter vzgojno-varstvene enote 
pri petih osnovnih šolah (Orehek, Stražišče, Predoslje, Simon Jenko, France Prešeren). 
Razlika bo le ta, da se je do sedaj izvajalo dnevno varstvo otrok od 1. do 7. leta, sedaj pa se bo 
od 1. do 6. leta starosti. To prinaša ukinitev programa priprave na šolo oz. male šole. JZ 
Kranjski vrtec bo še naprej izvajal program v oddelkih za osnovno usposabljanja otrok in 
mladostnikov z motnjami v razvoju. 
Cilj na področju otroškega varstva je predvsem v ohranitvi dosedanjega programa in čim bolj 
optimalna organizacija otroškega varstva v skladu z dejanskimi potrebami Mestne občine 
Kranj. 
Poleg tega bo potrebno glede na starost objektov Kranjskih vrtcev, v teh stavbah opraviti 
najnujnejše vzdrževalne posege, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode.  
 
1202 – PODPROGRAM MATERIALNI STROŠKI 
Kot vsako leto imamo tudi za prihodnje leto predvidena sredstva za stroške oglaševalskih 
storitev za primer kakršnekoli objave na področju otroškega varstva. Sredstva so namenjena  
tudi vrtcem izven MOK, katerim smo dolžni plačevati razliko med ekonomsko ceno in 
prispevkom staršev za otroke, ki imajo v MOK stalno prebivališče.  
 
1203 – PODPROGRAM KRANJSKI VRTCI 
Problem Kranjskih vrtcev je, da imajo v svoji sestavi tri objekte, v katerih ni možno dosegati 
normativa, ker razpolagajo s premajhnimi prostori, Mok je dolžna kriti izgubo, ki nastaja pri 
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nedoseganju normativa in izpad prihodka zaradi zgodnjega spomladanskega izpisovanja 
otrok, ki prehajajo v OŠ. 
Kranjskim vrtcem krijemo razliko med prispevkom staršev in ekonomsko ceno. V planu je v 
jaslih upoštevano 210 otrok, kar kaže močno povečanje otrok prve starostne skupine, v letu 
2003 jih je bilo 146 (normativ na oddelek 14). V drugi starostni skupini (od 3. do 6. leta-
normativ na oddelek 24) pa imamo velik izpad otrok in sicer iz 933 na 725 otrok. Predvideno 
je 12% povišanje ekonomske cene. Tudi v razvojnih oddelkih, kjer krijemo razliko med 
ekonomsko ceno in ceno programa bomo imeli prihodnje leto 22 otrok (v l. 2003 pa 19). Prav 
tako je planirano povišanje ekonomske cene za 12%.  
Sredstva so načrtovana za materialne stroške, stroške ogrevanja in vodarine v Mavrici, kjer je 
oddelek varstva razvojne in duševno prizadete mladine. Sredstva so načrtovana tudi za 
posebne namene v Kranjskih vrtcih in sicer za izobraževanje vzgojiteljic, nakup igrač in 
zunanjih igral ter za izvajanje posebnih programov.  
V okviru investicijskih transferov je potrebna obnovo kuhinje v vrtcu Živ žav, postavitev 
senčil po vrtcih, beljenje vrtcev, lakiranje parketov, delna obnova fasade vrtca Golnik, obnova 
fasade v Najdihojci in druga manjša vzdrževalna dela. 
 
1204 – PODPROGRAM VVE PRI OSNOVNIH ŠOLAH 
V osnovnih šolah prav tako krijemo razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev. Planirano 
povečanje ekonomske cene je enako kot pri Kranjskih vrtcih in sicer 12%. Še naprej bomo 
sofinancirali nakupe igrač in zunanjih igral, izobraževanje vzgojiteljic ter sofinancirali 
posebne programe. V okviru investicijskih transferov bomo kot vsako leto na podlagi 
zahtevkov vzgojno-varstvenih enot, skupaj s priloženimi računi, izvedli najnujnejša popravila 
vrednosti. 
 

1210 PODPROGRAM INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Zaradi nesoglasij s sosedi še vedno tečejo postopki v zvezi z pridobitvijo skupno lokacijsko 
dokumentacijo tako za rušenje kot nadomestno gradnjo gospodarskega poslopja ob vrtcu Čira 
čara. Pričakujemo, da bo v l. 2004 prišlo do soglasja in bomo lahko pridobili projektno in 
gradbeno dokumentacijo, da bi v prihodnjem letu 2005 začeli z gradnjo. Za vrtec Kekec pa 
bomo pridobili gradbeno dokumentacijo za sanacijo stopnišča in ureditev prostora za 
igralnico. 
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Zastavljeni cilji: 
Na področju kulture v letu 2004 je osnovni cilj postopno izvajanje kulturne strategije na 
območju Mestne občine Kranj oziroma občinskega programa kulture, ki bo vpet v nacionalni 
program kulture in povezan z uresničevanjem Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02). Svoje obveznosti do novega krovnega zakona bomo izpolnjevali 
tudi s pravilnikom o sofinanciranju, s katerim želimo zagotoviti enake pogoje sofinanciranja 
izvajalcem različnih javnih kulturnih programov in projektov, skladno z merili, ki jih bo 
pravilnik vseboval.  
Pripravljen bo Program kulture Mestne občine Kranj za obdobje 2004 – 2007, Pravilnik o 
sofinanciranju kulture v Mestni občini Kranj, ter novi ustanovitveni akti vseh treh javnih 
zavodov s področja kulture. S tem bo Mestna občina Kranj izpolnila svoje obveznosti iz 
novega krovnega zakona na področju kulture – Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Url.l. RS, št. 96/02). Pravilnik bo vseboval merila za sofinanciranje dejavnosti in 
akcij društev s področja kulture, s čimer bomo zagotovili enake pogoje za sofinanciranja 
izvajalcem različnih javnih kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. V 
Program kulture Mestne občine Kranj za leto 2004 – 2007 bo Mestna občina Kranj 
spodbudila trajen, dinamičen in stabilen kulturni razvoj ter opredelila strateške cilje in 
prioritete na področju kulture glede na dane možnosti. Sledili bomo cilju, da bo v programu 
izražen javni interes kot izraz kulturno-politične volje o tem, kaj je v srednjeročnem obdobju 
v Mestni občini Kranj potrebno storiti za skladen razvoj kulture ter s tem ustvariti vizijo 
celostnega razvoja kulture V Mestni občini Kranj. 
Zagotoviti želimo osnovne pogoje za delovanje javnih zavodov s področja kulture in jih 
istočasno bolj vpeti v življenje. Vzpodbujali bomo ljubiteljsko kulturo s sofinanciranjem 
delovanja društev in projektov. Preko tradicionalnih prireditev in festivalov ter projekta 
IMAGO Sloveniae – Podoba Slovenije pa bomo še naprej približevali občankam in občanom 
ter obiskovalcev kar najvišji nivo kulture z gostovanjem domačih in tujih umetnikov.  
Galerijo Prešernovih nagrajencev s področja likovne umetnost bomo poskušali umestiti v širši 
slovenski prostor. 
Osnovni cilj na področju investicij pa je začetek gradnje knjižnice. 
 
1302 PODPROGRAM MATERIALNI STROŠKI 
Podprogram Materialni stroški na področju kulture je namenjen predvsem za pokrivanje 
neposrednih materialnih stroškov, ki nastajajo ob izvajanju kulturnih akcij, vodenih 
neposredno s strani Mestne občine Kranj. Pokrivajo se predvsem stroški tiska, reprezentance, 
oglaševanja, kazni in odškodnine, plačila raznih storitev, avtorske pogodbe, kot tudi sredstva 
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, njihovih prireditev in akcij ter koncertno 
dejavnost glasbene šole.  
Konto pisarniški in splošni material in storitve so namenjeni za realizacijo programov, ki 
jih Mestna občina Kranj izvaja v počastitev Prešernovih jubilejev (Edicija Prešernova pot v 
svet – prevodi) in za vsakoletno počastitev kulturnega praznika. Sredstva so predvidena za 
tisk knjig, kataloga in vabil ter plakata za kulturni praznik, za stroške oglaševanja in stroške 
sprejemov ob prireditvah. Tudi v letu 2004 bodo organizirane razstave likovnih umetnikov, 
Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada, nadaljevali bomo z dopolnjevali 
stalne razstave Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada v Galeriji 
Prešernovih nagrajencev. V letu 2004 bomo zaključili prvi ciklus izdaj edicije Prešernova pot 
v svet, v kateri bo zaokroženo osem dvojezičnih izdaj Prešernovih pesmi v svetovne jezike. V 
tem sklopu so predvidena tudi sredstva za organizacijo prireditev v okviru ustanove Imago, ki 
se odvijajo v poletnih mesecih na dvorišču gradu Khislstein. Na kontu drugi operativni 
odhodki pa so sredstva namenjena za avtorske honorarje in druge operativne odhodke, ki 
nastajajo pri izvedbi posameznih projektov.  
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Sredstva na kontu tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjena 
za večje že ustaljene dejavnosti društev, ki močno vplivajo na kulturno podobo Kranja in bi 
njihovo prenehanje pomenilo precejšnjo praznino v kulturnem življenju mesta. Vsako leto se 
v proračunu preko razpisa del sredstev nameni za sofinanciranje programov samostojnih 
kulturnih delavcev, skupin in društev ter ustanov s področja kulture, ki prijavijo svoje 
projekte. Izvedeni razpis je pokazal, da so dejanske potrebe po takšnih sredstvih precej višje, 
kar bo potrebno upoštevati v načrtovanju proračuna v prihodnjih letih. V tem delu so sredstva 
predvidena tudi za sofinanciranje delovanja Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj, zbora 
De profundis, galerijske akcije Likovnega društva Kranj, lutkovne prireditve Lutkovnega 
gledališča ter mednarodno kulturno sodelovanje in sofinanciranje predstav in prireditev 
kulturnih društev. Sredstva za tradicionalno prireditev Teden mladih so povečana zaradi 
vedno večje in kvalitetnejše vsebine, ki jo daje zlasti mladim in za popularizacijo mladinske 
kulture v Kranju. 
Drugi tekoči domači transferi v okviru podprograma Materialni stroški zajemajo 
sofinanciranje koncertne dejavnosti glasbene šole, ki se tudi povečuje zaradi vedno večjega 
deleža koncertne dejavnosti.  
 
1303 PODPROGRAM PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ 
V okviru podprograma Prešernovo gledališče Kranj so predvidena sredstva za izvajanje 
dejavnosti javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj. V prvi vrsti so to stroški plač in 
drugih izdatkov zaposlenim (regres za letni dopust, prehrana na delu, prevoz na delo, jubilejne 
nagrade, solidarnostne pomoči, prispevki delodajalcev) ter materialni stroški, na tej postavki 
so planirana sredstva tudi za gostovanja gledališča v tujini. Na podkontu davek na izplačane 
plače je odstotek povečanja tako visok, ker je pri 8 zaposlenih upoštevan 7,8 % stopnja davka, 
pri 15 zaposlenih pa 3,8 % stopnja davka. 
V dolgoročnem planu je za leto 2004 planirana zaposlitev novega igralca Petra Musevskega. 
V Prešernovem gledališču je tako potrebno zagotoviti sredstva za 23 zaposlenih. V letu 2004 
bo organiziran 34. Teden slovenske drame.  
Na kontu investicijski transferi pa so sredstva predvidena za sofinanciranje zamenjave 
iztrošenih osnovnih sredstev, nakup programa za nabavo kart, nakup reflektorjev, zamenjavo 
mini diskov v tonski kabini, nabavo opera platna. Del sredstev bo poskušalo pridobiti 
gledališče samo.  
Ministrstvo za kulturo sofinancira le programe (npr. Teden slovenske drame). 
 
1304 PODPROGRAM OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ 
Podobno kot v okviru prejšnje točke so tudi v tem podprogramu predvidena sredstva za 
izvajanje dejavnosti javnega zavoda knjižnice, ki je v letošnjem letu pridobilo status območne 
knjižnjice.  
V prvi vrsti so to stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim ter materialni stroški. V knjižnici 
je tako potrebno zagotoviti sredstva za 38 zaposlenih, sredstva za materialne stroške, sredstva 
za nakup knjig.  
Na osnovi Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo 
knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic, bodo del sredstev za plače 
delavcev v letu 2004, ki opravljajo skupne dejavnosti za mrežo knjižnice, zagotavljale druge 
občine. Tako so v planu za 2004 pri 12 delavcih zmanjšana sredstva za plače za 9,2 %.  
Na podkontu tekoči materialni stroški so se sredstva povečala, zaradi ukinitve članarin. Na 
podlagi Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS, št. 29/03), ki v 5. členu določa, da 
so člani do osemnajstega leta oproščeni članarin in vpisnin. Prav tako je eden izmed vzrokov 
povečanja sredstev na postavki, ker so v letu 2004 pod materialnim stroški planirana sredstva 
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za čiščenje in pogodbeno delo v potujoči knjižnici. Sredstva za prej omenjeno so bila 
zagotovljena v sredstvih za plače.  
Ob znižanju priznane povprečne cene knjige je Ministrstvo za kulturo povečalo delež, ki ga 
mora zagotoviti občina (več kot 40 % standarda), s čemer je izpolnjen pogoj za pridobitev 
republiških sredstev za nakup gradiva.  
Na kontu investicijski transferi pa so sredstva predvidena za nakup računalniške opreme, ki 
bo namenjena posodobitvi avtomatiziranega načina izposoje, to je zamenjava zastarelih, deset 
let starih terminalov z osebnimi računalniki. Sredstva so predvidena tudi za povečanje števila 
osebnih računalnikov, ki so namenjeni uporabnikom za pregledovanje računalniških 
katalogov, dostop do interneta, pisanje in oblikovanje besedil ter za obnovo delovnih mest v 
časopisni čitalnici in izposojevališča v Stražišču. 
 
1305 PODPROGRAM GORENJSKI MUZEJ 
V podprogramu Gorenjski muzej Kranj so sredstva predvidena za izvajanje muzejsko 
galerijskih akcij, ki jih muzej izvaja na območju Mestne občine Kranj. Akcije zajemajo 
pripravo in izvedbo muzejskih in galerijskih razstav, odkup muzejskih predmetov in likovnih 
del. Na podkontu projekti so sredstva namenjena za projekt Film in oprema Prešeren in Kranj 
ter za izdelavo kataloga Železna nit. 
Poleg tega pa so v okviru investicijskih transferov predvidena sredstva za sanacijo Mestne 
hiše ter za pripravo idejnega in izvedbenega načrta za kostnico. 
Materialne stroške za Gorenjski muzej do popolne uveljavitve Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo nosi Ministrstvo za kulturo. 
 
1306 PODPROGRAM OSTALA KULTURA 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov Centra kulturnih dejavnosti, za 
organiziranje prireditev za otroke, najemnine prostorov ter za nujna investicijska vlaganja v 
opremo in stavbo Sejmišče 4. V tem delu so sredstva predvidena tudi za sofinanciranje 
društev na področju kulture, ki bodo razdeljena društvom na osnovi javnega razpisa in 
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture. 
 
1310 PODPROGRAM INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Sredstva na kontu nakup opreme so poleg odkupa umetniških del, ki so pomembna za 
ohranitev kulturne dediščine MOK in nakupa umetniških del za postopno oblikovanje stalne 
zbirke Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada, namenjena tudi za 
nabavo razstavne opreme za oblikovanje rednih razstav.  
 
Med novogradnjami in rekonstrukcijami ima osrednje mesto Osrednja knjižnica Kranj, ki 
nujno potrebuje nove lastne prostore, saj trenutno le gostuje v najetih prostorih, ki so postali 
že zdavnaj pretesni. Po dokončni določitvi lokacije bomo takoj pristopili k pridobitvi 
projektne in gradbene dokumentacije in z začetkom gradnje. Pri investiciji pričakujemo tudi 
sodelovanje Ministrstva za kulturo preko t.i. kulturnega tolarja, zato bomo morali upoštevati 
smernice Ministrstva za kulturo in Narodne univerzitetne knjižnice in graditi knjižnico 
regijskega značaja (Osrednje območne knjižnice Kranj). Kandidiramo pa tudi za sredstva 
strukturnih skladov EU. 
Prešernovo gledališče: stavba je v slabem stanju in zahteva celovito obnovo, vendar je objekt 
še vedno v denacionalizacijskem postopku, zato še ni možno pristopiti k popolni obnovi, 
potrebno pa bo izdelati idejno študije obnove gledališča. V letu 2004 bo potrebno urediti 
požarno varnost. Za potrebe nove funkcije gledališča so namenjena sredstva za odkup 
sosednje hiše Glavni trg 7. 
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Prešernov gaj: Zaradi vandalizma, ki smo mu kljub poostrenemu nadzoru v Prešernovem gaju 
priča, je potrebno določena sredstva v proračunu nameniti za stalno vzdrževanje in redno 
obnovo uničenih objektov v Prešernovem gaju. Najpogosteje nam uničijo svetilke pri vhodih 
v gaj, barvajo obzidje, uničijo klopce in ograjo, ključavnice in vhodna vrata ter posamezna 
obeležja. V preteklem letu smo preizkusili več načinov zaščite, vendar je bilo ugotovljeno, da 
bi bilo zagotovilo le 24-urna zaščita, kar pa bi pomenilo preveliko finančno obremenitev, zato 
bomo nadaljevali z zapiranji in občasnimi nočnimi obhodi. Sprotno bomo odpravljali 
poškodbe in s tem preprečevali nadaljnjo škodo. Potrebna je popolna obnova vhodnih vrat. 
Spomeniško varstvene akcije: Sredstva bodo namenjena za financiranje spomeniško 
varstvenih akcij v starem mestnem jedru. Nujno je potrebno pričeti z restavratorsko 
obrtniškimi deli. Na mestnem pokopališču bomo postavili lapidarij, to je prostor kjer bodo 
spomeniki pomembnih Kranjčanov ali spomeniki zgodovinske vrednosti, ki nimajo več 
lastnika. Ti spomeniki so navadno potrebni temeljite obnove. Na prestavitev čakata že dva 
spomenika. 
Konto investicijski transferi zajema še dokup instrumentov za Pihalni orkester Mestne 
občine Kranj, v katerega se vključuje vsako leto več novih članov, s čimer se povečuje število 
stalnih članov ter potreba po novih inštrumentih. V zadnjih letih raste kvaliteta orkestra, kar 
terja tudi kvalitetnjše inštrumente. 
Investicijski transferi KS in za ostalo kulturo so namenjeni za sofinanciranje aktivnosti, ki jih 
KS in ostali namenijo obnovi objektov kulturne dediščine, katerih lastniki so. V glavnem pa 
gre tu za obnovo spomenikov. Za obnovo spomenikov in spominskih obeležij že nekaj let ne 
skrbi nihče, tako da le ti propadajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije- Območna 
enota Kranj nam je posredoval zahteve za obnovo 5 spomenikov. Ker jih ni možno obnoviti 
naenkrat, bomo v letu 2004 skupaj z zavodom pripravili prioriteto obnove in skupaj s 
krajevnimi skupnostmi pričeli s sanacijo. 
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Zastavljeni cilji: 
V Mestni občini Kranj zagotavljamo izredno visok nivo športa, od rekreativnega, 
množičnega, kakovostnega do vrhunskega, kar pa je pogojeno tudi z izredno velikim 
prispevkom občine. Imamo izredno veliko število športnih društev, ki izvajajo večino športnih 
panog, tudi tistih, ki na območju Slovenije zaradi drugačnih pogojev niso tako množično 
zastopane.  
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Cilj na področju športa je v ohranitvi dosedanjega programa tako v delu, ki ga je Ministrstvo 
za šolstvo, znanost in šport z nacionalni program določilo kot obvezo za izvajanje dejavnosti 
športa na nivoju lokalne skupnosti kot v tistem delu, ki ga narekuje razvitost športa v občini. 
Želimo omogočiti športno rekreacijo čim širši populaciji športno aktivnih prebivalcev ter 
financirati programe športa otrok in mladine. Športni objekti morajo biti dostopni vsem 
kategorijam prebivalstva, v prvi vrsti pa mladim. Vzdrževanje objektov in gradnja novih pa 
mora biti osnova za povečanje števila redno športno aktivnih prebivalcev.  
Z novem Pravilnikom o sofinanciranju športnih programov v MOK, ki bo vseboval tudi nova 
merila za razdelitev dotacij športnim društvom želimo doseči čim pravičnejšo razdelitev 
sredstev med športnimi društvi. Tako, da bodo najbolje nagrajena športna društva, ki se bodo 
izkazala z kvaliteto in množičnostjo, ki jo bodo morala izkazati s potrjenim članstvom. 
Prizadevali si bomo za statusno ureditev društev in zvez, da si v skladu s Pravilnikom o 
podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (Uradni list RS, št. 
80/01), pridobijo odločbo MŠZŠ.  
Sofinancirali bomo programe na področju športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa, športno 
rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov. 
Z novim Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v MOK želimo dati večji poudarek 
predvsem zagotavljanju pogojev za rekreacijo čim večjega števila prebivalcev, zlasti mladine. 
Ne bomo več opredeljevali prednostnih programov, ker se morajo le-ti izkazati z izstopanjem 
tako na nivoju  kvalitete kot množičnosti. 
Skrb za gradnjo in vzdrževanje športnih objektov v lasti MOK bo izvajal Zavoda za šport 
Kranj, zaradi česar je bil tudi ustanovljen.  
 
1402  - PODPROGRAM MATERIALNI STROŠKI 
V prihodnjem letu bo uvedena nova postavka in sicer stroški oglaševalskih storitev, ki je do 
sedaj ni bilo. Sredstva na njej bodo namenjena objavam v uradnem listu (pravilnik o 
sofinanciranju športa). Iz podprograma Zavod za šport – tekoči transferi smo dotacije 
športnim klubom, nagrade in priznanja športnikom, športne prireditve, strokovno 
izobraževanje, vrhunski šport in šport mladih, prerazporedili na podprogram 1402, pkt 
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam. Vsa sredstva bodo na osnovi javnega 
razpisa razdeljena izbranim kandidatom neposredno s strani MOK.  
 
1403 PODPROGRAM ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ - TEKOČI TRANSFERI 
Zagotavljamo sredstva za plače 30-im redno zaposlenim v Zavodu za šport Kranj, regres, 
prehrano in prevoz na delo in prispevke delodajalca. V okviru jubilejnih nagrad prejme 
nagrade devet delavcev.  
V planiranih sredstvih na podkontih Športni center Kranj, dvorana Planina in Zavod za šport 
bodo sofinancirani materialni stroški (telefon, pisarniški material, računovodske storitve, 
elektrika, ogrevanje, čiščenje prostorov,…). Sredstva na Športnem centru Kranj so se precej 
znižala na račun prerazporeditve sredstev na dotacije (v l. 2003 so bila sredstva za najem 
športnih objektov vodena pod Športni center). Zaradi prerazporeditve  sredstev na 
podprogram 1402 iz podprogram 1403 Zavod za šport se na tekočih transferih sredstva 
ustrezno zmanjšajo. V okviru podkonta drugi športni objekti so sredstva namenjena za redno 
vzdrževanje skakalnice Gorenja Sava in za vzdrževanje drugih objektov.  

1404 PODPROGRAM ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje Športnega centra Kranj, dvorane Planina in 
drugih športnih objektov.  
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Sredstva za investicije v športnem centru Kranj so načrtovana za kritje neporavnanih 
obveznosti izgradnje otroških bazenov, za dograditev sanitarij in garderob. 
Izdelana bo projektna dokumentacija za izgradnjo ledene dvorane in za zagonska sredstva za 
začetek gradnje. Za potrebe množičnega športa za mladino bo zgrajena rolkarska steza in 
začela se bo gradnja igrišča za hokej na rolkah. 
 
1410 PODPROGRAM INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Za skakalnico Bauhenk so v skladu s podpisanim pismom o nameri planirana sredstva v višini 
54.452.000 SIT. 27 mio SIT iz proračuna občine, 27.452.000 SIT pa bo prispevalo 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 
 
 
15 SOCIALNO VARSTVO 

15 Socialno varstvo
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Zastavljeni cilji: 
Na področju zagotavljanja socialnega varstva bomo nadgrajevali delo na področju dejavnosti 
pomoči na domu, razvijanjem projekta pomoči na daljavo in razvijali projekt Škrlovc -
mladinski dnevni center kot zbirališče mladih, kjer se odvijajo najrazličnejše delavnice, 
pomoč pri izobraževanju, delo z družinami itd. Z enkratnimi socialnimi pomočmi bomo 
pomagali k premostitvi najbolj perečih socialnih problemov. Še večjo pozornost pa bomo 
posvetili odpravljanju zasvojenostim mladim, zlasti z podporo kurativnim programom. 
 
1502 PODPROGRAM MATERIALNI STROŠKI 
Konto pisarniški in splošni material in storitve: sredstva so namenjena za objavo  javnega 
razpisa: sofinanciranje humanitarnih dejavnosti. Na kontu tekoče vzdrževanje so predvidena 
minimalna sredstva za vzdrževanje objektov, v katerih se izvajajo programi socialne varnosti. 
Na kontu drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za izdelavo vknižbenih dovoljenj 
za občane, ki gredo v dom za ostarele in imajo premoženje, nimajo pa dovolj sredstev za 
plačilo domske oskrbe. 
Konto transferi za zagotavljanje socialne varnosti vključujejo sredstva za denarno socialno 
pomoč, ki se na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli občanom 
največ enkrat letno. Potrebe po tej pomoči so največje v jesenskih mesecih zaradi 
zagotavljanja sredstev za ozimnico in kurjavo ter nakupa šolskih potrebščin. 
Konto drugi transferi posameznikom vključujejo sredstva, ki so namenjena izboljševanju 
socialnega položaja posameznika in družine. Na postavki regresiranje oskrbe v domovih 
upokojencev je predlagano večje povečanje, ker so potrebe po odhodu v domove vedno večje. 
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Prehrana za ljudsko kuhinjo – predlagamo nekaj manj sredstev kakor bi jih potrebovali, ker 
računamo, da bomo vsaj za eno tretjino leta pridobili donatorje. Zagotavljamo tudi sredstva za 
subvencioniranje stanarin, do katerih pa so upravičeni le občani, ki prejemajo denarno 
socialno pomoč na centru za socialno delo; sredstva za doplačilo vozovnic za slepe 
zagotavljata  MOK in Alpetour - potovalna agencijo p.o. Kranj na podlagi dogovora v enakih 
deležih; plačilo pogrebnih stroškov pa je povsem odvisno od števila primerov socialnih 
pogrebov. Mestna občina Kranj je namreč dolžna po zakonu poravnati stroške pokopa, če 
umrli nima dedičev ali če ti niso sposobni sami poravnati stroškov pokopa. 
Konto tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavlja sredstva za 
sofinanciranje humanitarnim društvom na podlagi javnega razpisa, na katerega se prijavlja 
vsako leto več društev (v letu 2003 jih je bilo 27). 
Konto tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb predstavlja 
sredstva za sofinanciranje dodatnih programov Varstveno delovnega centra Kranj z ciljem 
dviga kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju. Sredstva 
namenjamo tudi delnemu kritju stroškov svetovalnice za mlade, ki deluje v okviru 
ginekološkega oddelka v Zdravstvenem domu Kranj. Svetovalnico za mlade organizira 
Zdravstveni dom Kranj skupaj s Centrom za socialno delo. Ciljna skupina so mladostniki ob 
prehodu v svet odraslih. Sredstva namenjamo tudi za šolo za starše, kjer je izvajalec prav tako 
Zdravstveni dom Kranj in je namenjena bodočim staršem. Za preventivno vzgojo se vsako 
šolsko leto izvede nov javni razpis, kjer se izbere izvajalce za izvajanje preventivne vzgoje, to 
je zdravega načina življenja po osnovnih šolah MOK. Zavod za oskrbo na domu pa izvaja za 
starejše občane storitev varovanja na daljavo, to je 24 urno varovanje preko telefona - rdeči 
gumb. 
 
1503  PODPROGRAM CENTER ZA SOCIALNO DELO 
V tem podprogramu so na kontu tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem 
javnih služb rezervirana sredstva za dejavnost CSD Kranj.  
V skladu z zakonom o socialnem varstvu MOK financira osebno pomoč, ki jo za nas izvaja 
CSD Kranj. Storitev osebne pomoči je namenjena posameznikom z namenom ohranjanja in 
izboljšanja njegove socialne zmožnosti. Izračuni so narejeni v skladu z novo sprejeto 
zakonodajo, tj. Pravilnikom o oblikovanju cen socialno varstvenih storitev, kjer je za Mestno 
občino Kranj predvideno, da osebno pomoč opravljata 2,08 delavca; tako je za njih potrebno 
zagotoviti plačo, regres, prehrano, prevoz, prispevke, davek na plače; materialne stroške; 
stroške amortizacije in računovodske stroške. V okviru materialnih stroškov se CSD 
zagotavlja tudi sredstva za opravljanje nalog: odločanja o enkratni socialni pomoči, odločanja 
o oprostitvi pri plačilu storitve varovanja na daljavo, strokovno izvedbo izbora otrok za 
letovanje. Poleg tega pa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje obdaritve socialno ogroženih 
otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer gre za obdarovanje materialno najbolj ogroženih 
družin, otrok v rejniških družinah ter otroci, ki so v različnih oblikah institucionalnega 
varstva; ostala sredstva pridobijo z donatorstvi. 
 
1504  PODPROGRAM RDEČI KRIŽ KRANJ 
1505 PODPROGRAM AURIS  
Glede na novo sprejeto zakonodajo, se metodologija iz pravilnika o oblikovanju cen socialno 
varstvenih storitev lahko uporablja tudi za oblikovanje cen drugih socialno varstvenih 
storitev; tako smo omenjeni pravilnik uporabili tudi za planiranje sredstev Rdečega križa in 
AURISA – Medobčinskega društva gluhih in naglušnih. Pri Rdečem križu in AURISU gre za 
sofinanciranje dela ene delavke v višini 69,29% za stroške dela in materialnih stroškov in 
amortizacije. Poleg tega pa gre pri AURISU še za sofinanciranje investicije – prizidka. Objekt 
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bo prilagojen potrebam za dejavnost – invalidske delavnice, dejavnost društva, velika 
dvorana, računalniška soba. 
 
1506 PODPROGRAM LJUDSKA KUHINJA 
Ljudska kuhinja je izvirni občinski projekt. Prek nje se zagotavlja dnevno prehrana za 
socialno najbolj ogroženim in izključenim posameznikom. V kuhinji se dnevno oskrbuje 35-
40 upravičencev nad katerimi bdi  Center za socialno delo, ki je tudi izvajalec tega projekta. 
Projekt teče že od leta 1998 in je tudi v mednarodnem merilu žel priznanja. Sredstva so 
planirana v skladu z Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev, kjer so sredstva namenjena za stroške dela enega zaposlenega delavca; materialne 
stroške in amortizacijo. 
Načrtuje se, da se bo dnevno oskrbovalo 40 upravičencev. 
V postavki investicijskega vzdrževanja pa so zajeta sredstva za zamenjavo oken ter 
zamenjavo povsem dotrajanih miz in klopi v jedilnici. 
 
1507 PODPROGRAM ŠKRLOVEC MDC 
Mladinski dnevni center je občinski projekt, kjer se opravlja primarna, sekundarna in terciarna 
preventivna dejavnost za mladostnike. Projekt izvaja Center za socialno delo Kranj. 
Nadaljevalo se bo z dosedanjim delom (svetovalno delo z družino; nudenje individualne učno 
– vzgojne in psihosocialne pomoči; skupinsko delo z mladimi; prostočasne in počitniške 
dejavnosti) in oblikovalo nove aktivnosti (vzpostavitev skupine za samopomoč; novi 
programi za osnovnošolce in dijake, ki so prekinili izobraževanje;…). Prav tako je izračun 
tudi tu opravljen v skladu z Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev, kjer so sredstva namenjena za stroške dela vodje projekta, materialne 
stroške in amortizacijo. Poleg tega je potrebno investicijsko dokončati lokacijo na Škrlovcu 2.  
Škrlovc - MDC : Projekt obnove zgradbe, ki se je začela v letu 2003 in bo namenjena 
delovanju centra. S pridobitvijo prostora za izvajanje projekta pomeni druženje mladostnikov 
pod eno streho in vključevanje v normalno življenje. Center je sedaj razkropljen po različnih 
šolah, kar onemogoča normalno delovanje.  
 
1508 PODPROGRAM POMOČ NA DOMU  
Na kontu tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb so 
rezervirana sredstva za financiranje javne službe pomoči na domu, ki jo izvaja Dom 
upokojencev Kranj za MOK, občino Naklo in občino Šenčur. V letu 2004 je predvidena za 
Mestno občino Kranj zaposlitev 14 negovalk (1,2 negovalki več glede na leto 2003) in 
sofinanciranje ene vodje pomoči na domu v deležu 80% glede na preostali občini. Izračuni so 
opravljeni v skladu z zakonodajo – Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev. Opravili naj bi 18.144 ur, kar predstavlja 62% efektivnosti dela oziroma 
108 ur efektivnega dela na enega zaposlenega na mesec. Večje efektivnosti ni mogoče 
pričakovati, ker gre za geografsko razdrobljenost občine. Zagotoviti je potrebno še sredstva za 
materialne stroške, amortizacijo, računovodske storitve in stroške vzdrževanja vozil. Javna 
služba pomoči na domu je organizirana tako, da poteka vsak delovni dan dopoldan in 
popoldan ter ob praznikih in nedeljah. Za potrebe izvajanja te službe ima MOK 4 osebne 
avtomobile, z donatorskimi sredstvi pa se bo poskušalo pridobiti nov osebni avtomobil. 
 
1510  PODPROGRAM NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  
V okviru investicijskih transferov so predvidena manjša sredstva za dela vzdrževanja 
objektov za socialno varnost. 
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1511 PODPROGRAM LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA 
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj je strokovno 
posvetovalno telo župana. Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine, med 
njimi za izvedbo javnega razpisa in sofinanciranje odvisnosti v Kranjskih vrtcih, osnovnih 
šolah, srednjih šolah, zdravstveno vzgojo; izvedbo počitniških dejavnosti; organizacijo javnih 
tribun; ostalo. 
 
1512 PODPROGRAM CENTER ZA ODVISNOST 
Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih poteka od leta 1993. 
Program nudi odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, 
reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po 
doseženi abstinenci. Do sedaj je bilo v programu obravnavanih preko 300 odvisnikov in 
ustrezno število staršev. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programa delovanja 
Centra za odvisnost, v višini 35% vseh sredstev, ostala sredstva zagotavlja Republika 
(obvezno mora občina zagotoviti najmanj 20% sredstev - po navodil Ministrstva za delo). 
Poleg tega so potrebna na objektu še investicijsko vzdrževalna dela. 
Pri investicijskem transferu je načrtovana obnova prostorov nad razdelilnico hrane. 
 
1514 PODPROGRAM VARNA HIŠA 
V okviru društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja je bila sredi leta 2003 odprta 
Varna hiša Gorenjske. Izračun je opravljen v skladu z Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, kjer so sredstva namenjena za stroške dela vodje 
in dveh strokovnih delavk – VII stopnje, materialne stroške in amortizacijo, vse skupaj v 
deležu predvideno na Mestno občino Kranj, ki je glede na druge Gorenjske občine 26,78%. 
Gorenjske občine pa za program skupaj zagotavljajo 20% vseh prihodkov društva. 
Potrebna pa so še investicijska vlaganja, in sicer: preureditev kletnih prostorov, adaptacije 
delavnice, dveh kopalnic, shrambe in širitev dvorišča, za kar se je MOK obvezala ob podpisu 
pogodbe. Delež Mestne občine Kranj je glede na druge Gorenjske občine 26,78%. 
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Zastavljeni cilji: 
Na področju zdravstva bomo zagotavljali sredstva za izvajanje obsega programa , ki nam ga 
predpisuje zakonodaja in izvajali preventivne programe. Prioritetna naloga je začetek gradnje 
prizidka k ZD Kranj, s katerim bomo po dolgih letih zagotovil potrebne pogoje za delo 
Ambulanti nujne medicinske pomoči. 
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1602 PODPROGRAM MATERIALNI STROŠKI 
Drugi transferi posameznikom na področju zdravstva predstavljajo sredstva, namenjena za 
kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu 
zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila umrlih in razmerja med številom zdravniških 
pregledov in številom obdukcij.  
 
Na kontu tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb so sredstva 
predvidena za sofinanciranje programa Akcija za čiste zobe, v kateri sodeluje preko 3600 
učencev iz osnovnih šol in 1050 otrok iz vrtcev. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje 
akcije z gibanjem do zdravja, kjer gre za test hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna 
zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov 
zdravstveno osebje svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Za leto 
2003 načrtujejo izvedbo 2 testov V stroške je všteto oglaševanja, nagrade prostovoljcem, 
stroški prevoza, pisarniški material, računalniška podpora, napitki – čaj za udeležence. ZZZS 
programa ne financira; pobiranje štartnine pa bi po vsej verjetnosti zmanjšalo dostopnost, s 
tem pa bi bil smisel in namen preizkusa ogrožen. Pri izvajanju testa sodelujejo: zdravnik, 
medicinske sestre in fizioterapevti ali športni delavci. 
Rezerve za izredne razmere so namenjene za nakup zdravil in sanitetnega materiala, ki se 
hranijo za primer izrednih razmer. 
 
1603 PODPROGRAM OSNOVNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
MOK je po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna  zagotoviti 
sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in 
niso zavarovanci iz drugega naslova. Za vsakega zavezanca omenjenega zakona, MOK 
mesečno plača pavšalni prispevek, ki pa ga določi država, le ta za posameznika v letu 2003 
znaša 4.470,00 sit. Število zavezancev v l. 2003 je bilo v povprečju 1366 mesečno, sicer pa se 
vsako leto povečuje. 
 
1610 PODPROGRAM INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI 
V investicijskem programu MOK iz konca devetdesetih let je bilo ugotovljeno, da koristne 
površine v  obstoječem objektu Zdravstvenega doma Kranj ne zadostujejo za normalno 
funkcioniranje. Nujna je izgradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj, v katerem bo 
dobila nove prostore Ambulanta nujne medicinske pomoči. Osnovni namen načrtovane 
investicije je zagotoviti ustrezen standard zdravniške oskrbe na eni lokaciji. Dela naj bi se 
začela v letu 2004 in zaključila v letu z 2005. Soinvestitorji prizidka bodo tudi koncesionarji 
oziroma nosilci zdravstvene dejavnosti, ki bodo pridobili prostore v prizidku. 
Sredstva pa so namenjena tudi za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja objektov 
Zdravstvenega doma Kranj in Zobne poliklinike Kranj. V letu 2004 se bo prenovil laboratorij 
in pridobilo tri do štiri nove splošne ambulante; kupilo se bo novo reševalno vozilo za nenujne 
prevoze in obnovilo fizioterapijo.  
 
PROGRAM 17 – INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU 
 
Cilj intervencij v gospodarstvu je pospeševanje kmetijstva, turizma, malega gospodarstva,  
zaposlovanja brezposelnih ter vključevanje Mestne občine Kranj v regionalne razvojne 
projekte. Finančne podpore na področju kmetijstva so usmerjene predvsem v vzdrževanje 
kulturne krajine, zaustavitev zaraščanja kmetijskih zemljišč in v njihovo izboljšavo ter 
večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti. Na področju turizma je glavna 
naloga nadaljevanje izvedbe projektov lokalne turistične organizacije.  Glavni cilj na področju 
malega gospodarstva je spodbujanje konkurenčne sposobnosti le-tega v novih okoliščinah, ki 
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jih prinaša vstop Slovenije v EU. Zato predlagamo zagotovitev  ugodnejših investicijskih 
sredstev podjetnikom in vzpostavitev poslovno industrijske cone Inteks, vključno z 
inkubatorjem za mlade. Namen vključevanja Mestne občine Kranj v regionalne razvojne 
projekte je priprava in izvedba  razvojnih projektov, usklajenih z Regionalnim razvojnim 
programom Gorenjske 2002 – 2006. Cilj takšnih projektov je dinamičen in pospešen razvoj na 
vseh področjih delovanja Gorenjske in s tem tudi Kranja kot regijskega središča. Hkrati pa 
predstavljajo osnovo za pridobivanje državnih in sredstev EU. Aktivnosti na področju 
zaposlovanja se bodo izvajale z namenom pospeševanja zaposlovanja brezposelnih.  
 

17 Intervencije v gospodarstvu
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Na podprogramu 1702 kmetijstvo izdatki na kontu 4020 predstavljajo stroške objave 
razpisov. Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za sofinanciranje 
osemenjevanja krav in telic, analiz mleka na število somatskih celic, prevoza mleka s 
hribovskega območja, kemičnih analiz zemlje in krme, težjih pogojev obdelave in izboljšav 
kmetijskih zemljišč, kontrole na ekoloških kmetijah, izobraževanja kmetov, kmečkih žena, 
šolanja na Srednji biotehniški šoli v Kranju, za blažitev posledic škode zaradi naravnih in 
drugih nesreč ter za oskrbo zapuščenih živali. Sredstva na kontu 4120 so namenjena za 
sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva. Posamezni nameni, ki predstavljajo 
državne pomoči, so navedeni tudi v priloženi tabeli Program državnih pomoči za leto 2004.  
Na podprogramu kmetijstvo je upoštevan predlog Komisije za kmetijstvo glede povečanja 
sredstva za sofinanciranje težjih pogojev dela za 1.500.000,00 tolarjev.  
 
Na podprogramu 1703 turizem so proračunska sredstva na kontih 4020 in 4029 namenjena 
za turistično promocijo občine  (predstavitve občine v publikacijah, objave prireditev). 
Transferi na kontu 4120 predstavljajo sredstva za sofinanciranje prireditev, ki jih organizirajo 
turistična društva. Sredstva na kontu 4133 pa so namenjena za sofinanciranje delovanja  in 
nadaljevanja  projektov LTO Kokra (med njimi tudi projektov za oživitev starega mestnega 
jedra Kranja in priprava strategije razvoja turizma v mestni občini Kranj)  in prireditev v 
mestni občini Kranj.  
 
Na podprogramu 1704 malo gospodarstvo bodo sredstva na kontu 4029 porabljena za 
plačilo provizije bankam za vodenje posojil, ki jih je občina dodeljevala v preteklih letih. 
Sredstva na kontu 4102 so namenjena za zagotovitev ugodnejših investicijskih sredstev 
podjetnikom. Sredstva na kontu 4208 so predvidena za investicijsko in projektno 
dokumentacijo za izgradnjo primarnih komunalnih naprav v poslovno industrijski coni Inteks 
in  podjetniški inkubator za mlade v prostorih Inteksa. Op.: ocenjujemo, da bi iz strukturnih 
skladov za ta namen lahko pridobili 14.500.000,00 tolarjev. Predlog odbora za gospodarstvo 
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glede sofinanciranja poslovnih prostorov BSC d.o.o. Kranj v višini do 37.000.000,00 tolarjev 
ni upoštevan.   
 
Na podprogramu 1705 razvojni programi in zaposlovanje so proračunska sredstva na 
kontu 4021 predvidena za sofinanciranje izvedbe Regionalnega razvojnega programa (RRP) 
Gorenjske (regijske prostorske zasnove, spodbujanje razvoja turističnih destinacij, širitev 
blagovne znamke Moj dom, sofinanciranje investicijske in projektne dokumentacije za 
izgradnjo stavbe za podeželsko razvojno jedro in spodbujanje usposabljanja za podjetništvo), 
za tehnično pomoč za izvajanje RRP Gorenjske in za pripravo projektne dokumentacije v 
zvezi s prijavami na državne razpise oziroma razpise Evropske unije. Pridobljena državna 
oziroma mednarodna sredstva ne bodo predstavljala prihodka proračuna MO Kranj ampak 
bodo nakazana bodisi prijaviteljem bodisi izvajalcem projektov. Subvencije na  kontu 4102 pa 
predstavljajo sredstva za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike 
Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov ter ostale oblike aktivne politike 
zaposlovanja.   
 
PROGRAM 18  UREJANJE PROSTORA 

18 Urejanje prostora
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Cilji: 
V letošnjem letu je Svet Mestne občine Kranj sprejel temeljno prostorsko dokumentacijo, to 
so prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Mestne občine 
Kranj. Prostorske sestavine planskih aktov so podlaga za izdelavo in sprejem izvedbenih 
prostorskih aktov na podlagi katerih posamezni investitorji šele lahko naročijo projektno 
dokumentacijo in zaprosijo za izdajo dovoljenj za gradnjo. Zato bo v letu 2004 
najpomembnejša naloga sprejetje izvedbenih prostorskih aktov, tako kot so ti opredeljeni v 
novih planskih aktih.  
 
Soodvisno od sprejetja Strategije prostorskega razvoja Slovenije bo občina v naslednjem letu 
prevzela že del aktivnosti za pripravo Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Kranj. 
 
PODPROGRAM 1802  MATERIALNI STROŠKI 
Največji del sredstev je predviden na postavki digitalizacija plana; sredstva so namenjena 
uskladitvi veljavnih planskih aktov Mestne občine Kranj s Pravilnikom o pripravi prostorskih 
sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planov občin v digitalni obliki. 
 
PODPROGRAM 1810  Investicije in investicijski transfer 
Sredstva so planirana za sprejem prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto 
urbanistične zasnove mesta Kranj in prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote: 
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Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in Golnik, za pripravo lokacijskega načrta 
severne mestne obvoznice ter za organizacijo in sofinanciranje lokacijskih načrtov za 
stanovanjska območja: Planina – jug, Pševo, Britof in Mlaka. 
 
 
PROGRAM 19 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
 

19 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
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Cilj programa 19 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je usposobiti in opremiti štab 
ter enote civilne zaščite za področje dela zaščite in reševanja kot ga predpisuje zakon, odločba 
inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in merila za organiziranje in 
opremljanje štabov ter služb za zaščito in reševanje. 
 
V naslednjih letih bo v Mestni občini Kranj potrebno posodobiti sistem javnega alarmiranja, v 
letu 2003 so bila planirana sredstva porabljena za projekte, v letih 2004 in 2005 pa bodo 
potrebna povečana sredstva za tehnično izvedbo sodobnega alarmnega sistema v Mestni 
občini Kranj in posodobitvi opreme v javnih zakloniščih. 
 
V nadaljevanju so finančna sredstva namenjena za delovanje Gasilsko reševalne službe v 
Mestni občini Kranj ter Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Dodatna sredstva so namenjena 
nabavi osnovnih sredstev za skupinsko zaščito ljudi in premoženja ter opreme za začasno 
nastanitev prebivalstva in enot civilne zaščite po merilih za organiziranje in opremljanje 
štabov in služb za zaščito in reševanje, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje pri Ministrstvu za obrambo. 
 
 
PROGRAM 20  STANOVANJSKO GOSPODARSTVO  
 
Planirana sredstva so v celoti namenjena za financiranje proračunskega stanovanjskega 
sklada. Vir sredstev tega programa so namenski prihodki, ki jih kot take določa 3. člen odloka 
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada MO Kranj (UL RS št. 89/02), razliko do 
višine sredstev opredeljenih v posebnem delu proračuna na programu 20 Stanovanjsko 
gospodarstvo pa se zagotavlja iz prihodkov integralnega proračuna. 
 
Finančni načrt sklada je obrazložen posebej. 
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PROGRAM 21  POSLOVNI PROSTORI 
 
CILJI: 
Pri gospodarjenju s poslovnimi prostori želimo s tekočim vzdrževanjem in manjšimi 
investicijskimi vlaganji ohranjati uporabno vrednost poslovnih prostorov, katerih obseg s 
postopno odprodajo zmanjšujemo. 
 
 Program po letih v 
000 Sit: 

Realizacija  
1998 

Realizacija 
1999 

Realizacija 
2000 

Realizacija 
2001 

Realizaci
ja 2002 

Ocena 
real. 
2003 

Plan 
2004 

POSLOVNI PROSTORI 43.351 20.889 16.937 26.460 17.222 15.120 90.000 
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Materialni stroški, ki predstavljajo 14,4% vrednosti programa so planirani v približno 10% 
nižjem obsegu kot v letu 2003, razlog je v zmanjšanju števila poslovnih prostorov. Pri tem 
bistvene stroške predstavljajo upravljanje, ogrevanje, zavarovanje in tekoče vzdrževanje 
poslovnih prostorov. 
 
Sredstva za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi evidentiranih potreb in so 
namenjena za izvedbo naslednjih del: 
 
                Investicijska vzdrževanja št.obnov v 000 SIT 
obnova keramike 3 450 
obnova elektroinstalacij in meritev 2 150 
obnova vodovodnih in ogrevalnih instalacij 2 300 
menjava oken 1 200 
menjava vhodnih vrat 2 200 
menjava tlakov 2 200 
druga dela  500 
                             SKUPAJ  2.000 
 
V proračunskem delu poslovnih prostorov planiramo v letu 2004 sredstva za nakup poslovnih 
zgradb in sicer je razlog denacionalizacija oz. zamenjava nepremičnin. Mestna občina Kranj 
bo sklenila poravnavo v postopku denacionalizacije, po kateri bo Rimskokatoliškemu 
župnijstvu Predoslje za nacionalizirani del nepremičnin parcelna številka 7/5 k.o. Predoslje, ki 
v naravi predstavlja prosvetni dom oziroma dom krajanov, dodelila nadomestno premoženje 
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in sicer nepremičnino parcelna številka 2/1, stavbišče v izmeri 451 m2, vložna številka 210 
k.o. Predoslje, ki v naravi predstavlja objekt stare šole. Mestna občina Kranj bo sklenila z 
Rimskokatoliškim župnijstvom Predoslje menjalno pogodbo, po kateri bo Mestna občina 
Kranj izročila Rimskokatoliškemu župnijstvu Predoslje zemljišče parcelna številka 2/2, 
sadovnjak v izmeri 210 m2 in parcelna številka 4/2, sadovnjak v izmeri 734 m2, oboje vložna 
številka 210 k.o. Predoslje v zameno za zemljišče parcelna številka 7/8, pašnik v izmeri 580 
m2 in parcelna številka 7/4 stavbišče v izmeri 45 m2, oboje vložna številka 209 k.o. Predoslje. 
Ocenjena vrednost nepremičnin iz tega naslova v letu 2004 znaša 75.000.000,00 SIT. 
 
 
PROGRAM 22  CESTNA DEJAVNOST 
 
CILJI: 
S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti za leto 2004 planiramo doseganje osnovnih 
ciljev področja, ki se glede na lansko leto v bistvu ne spreminjajo, in so: 

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja; 
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest; 
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še 

posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike 
mirujočega prometa,  prometa pešcev in kolesarjev ter 

- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje 
občanov. 

 
 Program po 
letih v 000 Sit: 

Realizaci
ja  1998 

Realizaci
ja 1999 

Realizaci
ja 2000 

Realizaci
ja 2001 

Realizaci
ja 2002 

Ocena 
real. 
2003 

Plan 
2004 

CESTNA 
DEJAVNOST 

712.495 574.296 551.490 886.322 1.087.694 864.652 950.962
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Kljub temu, da so investicijska vlaganja kljub v letu 2004 nekoliko povečanega obsega 
sredstev  še vedno močno omejena, bomo dejavnost  razvijali v smeri postavljenih ciljev z 
izvajanjem podobnih ukrepov kot v preteklem letu, in sicer: 
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- s kvalitetnim tekočim vzdrževanjem občinskih cest vseh kategorij in v celotnem 
obsegu vzdrževanja tako v letnem, kakor v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim 
vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih 
površin po programu komunalne dejavnosti vodilo k doseganju postavljenih ciljev; 

- z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših 
prometnih ureditev in opremljanjem cest s prometno opremo za povečanje varnosti 
vseh uporabnikov cest; 

- z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in 
novogradenj cest ter drugih prometnih površin; 

- s pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v 
tekočem in predvsem v prihodnjih letih. 

 
S finančnim načrtom so planirana sredstva za materialne stroške, transfere v krajevne 
skupnosti ter investicije in investicijske transfere. Planirana sredstva za celotni program so za 
2,5 % višja od osnutka proračuna na račun dodatnih investicij na področju parkirišč, urejanja 
pločnikov in dostopov za invalide in na račun na novo opredeljenih kriterijev za razdelitev 
sredstev krajevnim skupnostim. 
 
2202 - Materialni stroški: 
 
V podprogramu materialni stroški so planirana sredstva za splošni material in storitve, tekoče 
vzdrževanje, najemnine in zakupnine, odškodnine ter druge operativne odhodke. Največ 
sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z  odlokoma o 
občinskih cestah in o  kategorizaciji občinskih cest obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest z 
vsemi podkategorijami in delom javnih poti, tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez 
železniško progo in tekočemu vzdrževanju gozdnih cest. Nominalno so planirana sredstva za 
tekoče vzdrževanje občinskih cest le za 3,1 % višja od ocenjene porabe  v letu 2003, kar 
pomeni, da bomo enak nivo vzdrževanja dosegli le ob ugodnih zimskih razmerah. Ostale 
pomembnejše postavke materialnih stroškov se nanašajo na geodetske storitve - odmere cest, 
pri čemer so planirani stroški za dokončanje nekaterih odmer  po pogodbah iz leta 2003 in za 
odmere cest, ki so bile obnovljene v preteklem obdobju: Pševo – Javornik, Goriče – Trstenik, 
Trstenik – Čadovlje, skozi Drulovko ter za posamezne geodetske storitve pri tekočih 
investicijah kot so gradnja parkirišč, druge odškodnine - plačilo odškodnin  za nepremičnine 
na regionalni cesti R2-410 Mlaka-Kokrica. Preostali materialni stroški so planirani v skladu s 
potrebami kot posledica priprav in izvajanja investicij, z izjemo tekočega vzdrževanja druge 
opreme, njenega zavarovanja in stroškov dela v zvezi z   zaporo starega mestnega jedra. 
 
Zap. št. Tekoče vzdrževanje cest Predvideni znesek 

v 1000 SIT 
1  Ročno krpanje makadamskih vozišč 8.467
2  Strojno krpanje makadamskih vozišč 11.962
3  Čiščenje, nakladanje in odvoz zruškov s 

cestišča 
4.961

4  Popravilo poškodovanih bankin  17.433
5  Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti 10.955
6  Čiščenje cestnega sveta  8.831
7  Popravilo robnikov 4.267
8  Zamenjava LTŽ pokrovov 6.529
9  Krpanje udarnih jam z asfaltom 22.901
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10  Vzdrževanje prometnih znakov 6.967
11  Zamenjava prometnih znakov 12.535
12  Zamenjava ogledal  2.916
13  Popravilo odbojnih ograj 4.541.440
14  Dobava in postavitev smernih stebričkov 2.463.720
15  Dobava in postavitev snežnih kolov 1.941.000
16  Dežurstvo 4.165.632
17  Pluženje snega 26.844.441
18  Posipanje cest in pločnikov 30.681.303
19  Čiščenje po nesrečah 2.993.304
20  Barvanje talnih označb 10.504.484
21  Risanje sredinske črte 8.238.290
22  Strojno košenje bankin 7.500.073
23  Čiščenje peskolovov  1.902.380
24  Vzdrževanje ograj mostov 4.500.000
25  Razna druga izredna dela 5.000.710

  Skupaj tekoče vzdrževanje cest SIT: 230.000.000

 
 
2203 – Transferi v krajevne skupnosti: 
 
Transferi krajevnim skupnostim so namenjeni tekočemu vzdrževanju dela javnih poti v 
izvenmestnih krajevnih skupnostih. Sredstva so dodeljena na podlagi novega popisa poti in 
kriterijev, nadalje sofinanciranju investicij krajevnih skupnosti v javne poti, pri čemer 
sredstva niso planirana na podlagi konkretnih programov krajevnih skupnosti, temveč na 
podlagi izkustva, ki izhaja iz preteklih razpisov. Kriteriji so predlogu proračuna 2004 dodani v 
prilogi. 
 
2210 – Investicije in investicijski transferi 
 
Sredstva podprograma "investicije in investicijski transferi" so za 19,6% višja od ocenjene   
realizacije  v preteklem letu, kar preprosto pomeni, da bo tudi temu primerno  izvedenih  več 
novogradenj, rekonstrukcij, investicijskega vzdrževanja in obnov cest ter drugih prometnih 
površin. 
 
Zap. 
št. 

Naziv investicije Plan 2004 Gradnje 2004 

1.1 Parkirišce vzhodna vpadnica II 0 0 
1.2 Parkirišce Cesta Jake Platiša 36.200 35.000 
1.3 Parkirišce Šorlijevo naselje 0 0 
1.4 Parkirišce Center Planina II 0 0 
1.5 Nadgrad. parkirišca za eno etažo 0 0 
1.6 Gradnja manjših parkirišc 22.400 20.000 
1.7 Parkirišce Zlato polje 0 0 
1.8 Parkirišce zdravstveni dom 0 0 
1.9 Parkirna hiša - soinvestitorstvo 0 0 

  Skupaj parkirišča 58.600 55.000 
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2 Severna obvoznica 45.000 0 
3 Vzhodna vpadnica 23.000 0 
4 Kolesarska mreža 5.300 5.000 
  SKUPAJ novogradnje 131.900 60.000 
5 Jezerska cesta 12.100 3.000 
6 R2-410 Mlaka-Kokrica TRUE 55.000 
7 Savska cesta 5.000 0 
8 Drulovka-Breg-Jama-Mavcice 8.200 0 
9 Njivica-obcinska meja 1.050 0 
10 Cesta na Rupo 23.000 0 
11 Jelenceva ulica 0 0 
12 Kidriceva cesta 0 0 
  SKUPAJ rekonstrukcije 49.350 58.000 

13 Babni vrt-obc. meja 0 0 
14 Partizanska cesta 0 0 
15 Šuceva ulica in ulica M. Vadnova 17.000 15.000 
16 Prešernova ulica 32.000 30.000 
17 Pot ob Kokri 4.000 4.000 
18 Koroška-Bleiweisova cesta 16.000 0 
19 Tavcarjeva ulica 48.550 45.000 
20 Nazorjeva ulica 1 in 2 faza. faza 5.000 0 
21 Reginceva ulica 5.500 3.000 
22 Tomšiceva ulica 3.000 0 
23 Ostale obnove 110.500 106.000 
  SKUPAJ obnove 241.550 203.000 
  SKUPAJ PODPOGRAM 2210 422.800 321.000 

  SKUPAJ PROGRAM 22-CESTNA DEJAVNOST 950.962

 
V ta podprogram je vključeno tudi plačilo nabave in obnove opreme za nadzor prometa v 
starem mestnem jedru in nabava in montaža prometne opreme, predvsem fizičnih ovir za 
umirjanje prometa na občinskih cestah. 
 
Med novogradnjami je planirana gradnja parkirišča ob Cesti J. Platiše. Ta investicija je bila 
planirana že v letu 2003 vendar zaradi pritožbe gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno.  Na 
področju gradnje parkirišč bomo v letu 2004 zgradili  tudi nekaj manjših parkišč oziroma 
bomo preplastili že zgrajena makadamska parkirišča. 
Za rekonstrukcije cest so planirana sredstva za sofinanciranje rekonstrukcije regionalne ceste 
R2-410 Mlaka-Kokrica po sklenjenem sporazumu z Republiko Slovenijo in zagotavljajo 
izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave in dela odvodnjavanja, medtem ko so sredstva za 
izgradnjo komunalnih naprav (vodovoda in kanalizacije) zagotovljena v programu komunalna 
dejavnost. 
 
V okviru investicijskega vzdrževanja občinskih cest so sredstva predvidena za naslednje ceste 
oziroma ukrepe na njih: (v 1000 SIT): 
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Zap. št. Investicijsko vzdrževanje cest Vrednost del v 1000 SIT

1 Sanacija stopnic na gaštijskem klancu 1.500

2  Razširitev ceste Kokrica-Bobovek-Tatinec 14.000

3 Ureditev odvodnjavanja na parkirišču v ulici Janeza 
Puharja 

2.500

4 Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja podvoza na 
Gorenji savi 

10.000

5 Kidričeva ulica-asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja 8.000

6 Struževo-asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja 3.000

7 Asfaltiranjemulde Zalog-Svarje 1.000

8 Valjavčeva ulica - zamenjava asfalta in podlage, ureditev 
odvodnjavanja - 2. Faza 

11.000

9 Ureditev pločnika na Golniku 10.000

10 Razni ostali posegi (klančine za invalide,…) 9.000

  Skupaj investicijsko vzdrževanje cest: 70.000

 
Na področju obnov je najpomembnejša in stroškovno najvišje planirana  dokončanje 
Prešernove ulice in obnova Tavčarje ulice starega mestnega jedra Kranja.  
 
Sredstva za nakup zemljišč so predvidena za plačilo odškodnin za zemljišča, potrebna za 
realizacijo druge etape rekonstrukcije regionalne ceste R2-410 Mlaka-Kokrica (krožno 
križišče) in za plačilo odškodnin za zemljišča obnovljenih cest v preteklih letih. Sredstva smo 
planirali tudi za zemljišča za obnovo Nazorjeve ulice II faza,  Koroško-Bleiweisovo cesto, 
Ceste na Rupo, Jezerske ceste in  Severne obvoznice.  
 
Na študijskem in projektnem področju planiramo sredstva za preveritev in dopolnitev 
obstoječe veljavne prometne študije z zaključki pred leti izdelane in neuveljavljene študije ter 
novimi prometnimi potrebami, za izdelavo manjkajoče projektne in druge dokumentacije za 
tekoče in v prihodnjih letih predvidene investicije ter za plačilo investicijskega nadzora. 
 
Struktura investicij na cestnem in komunalnem programu skupaj: 
Zap. 
št. Naziv 

2004 Skupaj 

  Komunala Komunala Proračun Proračun  
  vodovod kanalizaci

ja 
MOK-
2210 

MOK-
2310 

 

1. R2-410 Mlaka-Kokrica 4.100 7.200 61.000 7.800 80.100
2. Tavčarjeva ulica   48.550 14.500 63.050
3. Vodovod in kanalizacija 

Britof 
 31.000 10.200 26.300 67.500

4. Sekundarni odcepi Jezerska 
c. 

12.800 19.900  3.600 36.300

5. Vodovod in kanalizacija 
Kajuhova in Žanova ul. 

 7.700 1.800 4.000 13.500
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6. Vodovod in kanalizacija C. 
na Klanec 

8.900 21.300 15.800 19.300 65.300

7. Vodovod in kanalizacija Ul. 
Vide Šinkovčeve 

6.900 4.900 3.200   15.000

8. Vodovod in kanalizacija 
Bičkova, Finžgarjeva, 
Kocjanova ul. 

 28.000 15.900 33.600 77.500

9. Vodovod Galetova ul. 8.300     8.300
10. Kanal GZ- Mlaka-Kokrica  60.000 5.500   65.500
11. Kanalizacija Kalinškova ul.    13.300 13.300
12. Kanalizacija Štirnova, 

Reševa, Luznarjeva ul. 
   36.700 36.700

SKUPAJ  41.000 180.000 161.950 159.100 542.050
SKUPAJ  221.000 321.050  
 
PROGRAM 23  KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
CILJI: 
Cilji, ki jih želimo doseči na področju komunalnih dejavnosti in h katerim vodi naravnanost 
finančnega načrta programa so: 
 

- izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega 
izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj; 

- dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe; 
- zagotavljanje komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč; 
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih 

standardov varovanja okolja. 
 Program po letih v 
000 Sit: 

Realizacija  
1998 

Realizacija 
1999 

Realizacija 
2000 

Realizacija 
2001 

Realizacija 
2002 

Ocena 
real. 2003 

Plan 2004

KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

231.373 263.104 224.150 1.004.843 1.149.057 1.064.295 1.233.203
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Navedene cilje bomo dosegli s stalnim kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in 
naprav skupne rabe, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega 
vzdrževanja in novogradenj sočasno s programom  cestne dejavnosti in investiranjem tako v 
opremljanje razpoložljivih stavbnih zemljišč, kakor tudi v dopolnilno gradnjo komunalnih 
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objektov in naprav v obstoječih naseljih, pri čemer proračun zagotavlja obnovo vodovodnega 
omrežja in novogradnje kanalizacijskega omrežja. Sočasno pa bomo zagotovili z usklajenim 
načrtovanjem tudi obnove in novogradnje ostalih komunalnih naprav, ki niso v lasti in 
upravljanju Mestne občine Kranj oziroma javnega komunalnega podjetja.  
 
Finančni načrt komunalne dejavnosti za leto 2004 je predlagan v višini 115,9 % sredstev 
lanske ocenjene realizacije. Večji del sredstev programa bo   namenjen komunalnemu 
opremljanju zemljišč v Vogah in investicijam in investicijskim transferom v izboljševanje in 
dopolnjevanje komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč v obstoječih naseljih. Podobno kot 
v lanskem letu so tako namenjena večja sredstva za obnove vodovodnega omrežja, ki v 
preteklih letih ni sledilo gradnjam kanalizacijskega omrežja in komunalnih naprav drugih 
upravljalcev. Pri tem moramo poudariti, da  del programa temelji na namenskih virih 
prihodkov -  na taksi za obremenjevanje vode in na taksi za obremenjevanje zraka in tal, ki ju 
plačujejo vsi uporabniki vode oziroma njeni onesnaževalci ter vsi povzročitelji odpadkov. 
 
2302 – Materialni stroški: 
Med materialnimi stroški je največ sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju komunalnih 
objektov in naprav skupne rabe - tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave na območju mesta 
in plačilu električne energije za javno razsvetljavo celotnega območja Mestne občine Kranj, 
nadalje tekočemu vzdrževanju zelenih površin in javnih otroških igrišč ter tekočemu 
vzdrževanju javne snaga na cestah, ulicah, trgih in drugih prometnih površinah.  
 

                 Tekoče vzdrževanje zelenih 
površin 

Vrednost v 
1000 SIT 

 Zamenjava rož 150
 Postavitev WC-jev za pse 650
 Obžagovanje dreves 1.500
 Zamenjava dotrajanih klopi 1.100
 Zamenjava mivke v peskovnikih 800
 Popravilo igral 1.000
 Spomladansko čiščenje zelenic 2.300
 Obrezovanje dreves 1.690
 Pletje cvetličnih gredic in korit 1.030
 Zalivanje gredic in korit 1.080
 Košnja trave 10.260
 Priprava cvetličnih gred in korit 840
 Zasaditev gredic in korit 2.700
 Okopavanje grmovnic 3.500
 Obrezovanje grmovnic 3.700
 Grabljenje listja 5.500
 Jesenska priprava vrtnic na prezimovanje 100
 Druga dela 5.100
 SKUPAJ : 43.000
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Nadalje so sredstva planirana za najemnine za odškodnine na podlagi sklenjenih služnostnih 
pogodb za gradnjo kanalizacije in vodovoda, za plačilo storitev Davčni upravi Republike 
Slovenije za odmero, pobiranje in odvajanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
Pomemben poudarek pa je dan tudi subvencioniranju cen prevozov v mestnem potniškem 
prometu, s čimer želimo doseči kvalitetnejši prevoz in ohraniti znižano ceno prevozov.   
 
Zap. št. Tekoče vzdrževanje JR Vrednost v 1000 SIT

1.  Zamenjava žarnic 15.000
2.  Zamenjava svetilke 6.000
3.  Pleskanje kandelabrov 1.500
4.  Zamenjava kandelabrov 3.500
5.  Zamenjava kabla 4.000
6.  Obnova prižigališč 4.000
7.  Obnova napeljave 10.000
8.  Novoletna okrasitev 16.000

SKUPAJ  tekoče vzdrževanje JR  60.000
 
2303 – Transferi v krajevne skupnosti: 
Transferi v krajevne skupnosti so namenjeni tekočemu vzdrževanju komunalnih objektov in 
naprav skupne rabe v izvenmestnih krajevnih skupnostih na podlagi novega popisa teh 
objektov in naprav ter sofinanciranju investicij krajevnih skupnosti na tem področju. Kriteriji 
so predlogu proračuna 2004 dodani v prilogi. 
 
2304 – CERO projekt: 
V podprogramu so planirana sredstva za izvajanje aktivnosti na programu celovitega ravnanja 
z odpadki na nivoju regije oziroma občin, ki so podpisale pogodbo o pripravi programa. 
 
 
2308 – Zazidalni načrt Britof – Voge 
Za pripravo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju Voge v Britofu so 
zagotovljena sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture.     
 
2309 – Komunalna cona II 
Komunalna oprema območja je bila v preteklem letu skoraj v celoti zaključena, zato so 
sredstva planirana le še za  plačilo obveznosti iz  leta 2003 za izvedbo geodetskih storitev. 
 
2310 – Investicije in investicijski transferi  
Investicije in investicijski transferi so v programu glede na realizacijo za leto 2003 višji za 
16,5%. Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave, v okviru 
katerega planiramo cevitve, postavitve uličnih luči, izgradnjo prižigališč in postavitve 
energetskih omaric   predvsem v okviru gradenj ostalih komunalnih naprav, nadalje 
investicijskemu vzdrževanju javnih otroških igrišč v posameznih mestnih območjih ter  
sanacijam divjih odlagališč odpadkov in peskokopov. Glede na osnutek proračuna 2003 so 
sredstva na postavki zelenih površin in otroških igrišč zmanjšana na račun realizacije projekta 
premičnega drsališča v letu 2003. Dodali pa smo sredstva za postavitev še enega otroškega 
igrišča.  Dodatno smo predvideli tudi sredstva za izvedbo javnega WC saj zaradi problematike 
pri pridobivanju soglasij nismo uspeli s pričetkom investicije. 
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Zap. št. Investicijsko vzdrževanje JR Vrednost v 000 Sit
1.  Cevitev 6.500
2.  Postavitev uličnih luči (komplet) 10.000
3.  Prižigališča 5.000
4.  Energetske omarice 4.000

SKUPAJ  investic. vzdrževanje JR 25.500
 
Nadalje so planirana sredstva za sofinanciranje vodnogospodarskih ureditev oziroma izvedbi 
ukrepov za preprečitev  poplavljanja, katerih investitor je Republika Slovenija, nakupu 
zemljišč za izvedbo vodnogospodarskih ureditev  in zemljišč  za izgradnjo primarnih 
komunalnih naprav v poslovni coni Intex. 
 
Investicije na področju izgradnje kanalizacije in vodovodov glede na vire financiranja: 

Zap. 
št. 

Naziv Vrednost 2004 

   Amortiz. Proračun Taksa Proračun 

   Komunala MOK-2310 MOK-2311 MOK-2210 

1. Projektna dokumentacija        
2. Kanalizacija Britof  41.200    31.000 10.200
3. Kanalizacija R2-410 Mlaka-Kokrica 7.200    7.200   
4. Kanalizacija Nazorjeva ul. 6.800        
5. Kanalizacija Tavčarjeva ul. 9.200  9.200    
6. Kanalizacija od križ. Šuceve ul. do 

Jezerske c. 
6.000        

7. Kanalizacija Jezerska c.-sekundar 31.300    19.900 3.600
8. Kanalizacija Kajuhova ul., Žanova ul. 9.500    7.700 1.800
9. Kanalizacija C. na Klanec, Ručigajeva ul. 46.400  9.300 21.300 15.800

10. Kanalizacija Ul. Vide Šinkovčeve 8.100    4.900 3.200
11. Kanalizacija Bičkova, Finžgarjeva, 

Kocjanova ul.  
43.900    28.000 15.900

12. Kanal GZ-3 Mlaka-Kokrica 65.500    60.000 5.500
13. Kanalizacija Kalinškova ul. 13.300      13.300
14. Kanalizacija Štirnova, Reševa, Luznarjeva ul. 36.700      36.700

SKUPAJ  kanalizacija  312.300  18.500 180.000 106.000

Velik del investicijskih sredstev je namenjen transferom javnemu komunalnemu podjetju za 
gradnjo kanalizacije (v mestnem jedru in na območju Primskovo JUG), za izgradnjo 
vodovodov (na Mlaki v območju ceste R2-410, na območju  Primskovo jug, na Orehku in v 
Drulovki), za urejanje vodnih virov (obnova in gradnja rezervoarjev, raziskave novih vodnih 
virov) .  Na tem mestu je potrebno zapisati, da se zgoraj omenjeni viri dopolnjujejo z virom 
sredstev zbranih s takso za obremenjevanje vode.  
 
2311 - Taksa za obremenjevanje vode  
Sredstva takse za obremenjevanje vode so planirana v višini 220 mio SIT in so namenjena za 
gradnje kanalizacij v : 
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- Britofu 
- Kanalizacija v sklopu ceste R2-410 Mlaka Kokrica 
- Kanalizacija jezerska cesta – sekundar 
- Kajuhova + Žanova ulica 
- Cesta na klanec, Ručigajeva ulica 
- Ulica Vide Šinkovčeve 
- Kanalizacija Bičkova, Finžgarjeva, Kocjanova 
- Kanalizacija GZ-3 Mlaka kokrica 
 
2312 - Taksa za obremenjevanje zraka in tal  
 
Sredstva takse za obremenjevanje zraka in tal  v višini 118 mio SIT je namenjena za sanacijo 
deponije v Tenetišah in sicer za ureditev polja B II in za izgradnjo skladišča za shranjevanje 
odpadkov. 
Zap. 

št. 
Naziv Vrednost 2004 

   Amortiz. Proračun Taksa 
   Kom. MOK-2310 MOK-2311

1. Skladišče za zač. shranjevanje odpadkov 40.000  0 8.000
2. Deponija Tenetiše polje B II. faza 110.000    110.000
           
           

SKUPAJ  ravnanje z odpadki  150.000  0 118.000
 
 
PROGRAM 24 REZERVE 
 
PODPROGRAM 2401 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 
 
V skladu z 42. členom ZJF v proračunu MO Kranj za l. 2004 zagotavljamo tudi sredstva 
splošne proračunske rezervacije in sicer v skupni višini 28 mio SIT kar je manj od zakonsko 
dovoljene višine. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene 
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali se med izvrševanjem proračuna 
izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ni bilo mogoče načrtovati. 
 
PODPROGRAM 2402 PRORAČUNSKA REZERVA 
 
Drugi del tega programa predstavljajo sredstva proračunske rezerve. V skladu  z 48. členom 
ZJF se ta rezerva sme oblikovati do višine 1,5 % prejemkov proračuna, deluje pa kot 
proračunski sklad. V posebnem delu proračuna MO Kranj za l. 2004 so v ta namen 
predvidena sredstva v višini 10 mio SIT.  
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IZDATKI FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
 
Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna predvidevajo za dobrih 
327 mio SIT odhodkov in drugih izdatkov vključno s sredstvi, ki so v posebnem delu 
proračuna MO Kranj kot neposrednega uporabnika predvidene kot investicijski transferi 
krajevnim skupnostim. Iz priložene zbirne bilance odhodkov krajevnih skupnosti je razvidno, 
da večji del (skoraj 107 mio SIT) tekočih izdatkov predvidevajo za pokrivanje splošnih 
izdatkov za blago in storitve (pisarniški material, energija, tekoče vzdrževanje, najemnine…). 
Za stroške  plač je predvideno nekaj več kot 5 mio SIT.  
 
Poleg tekočih izdatkov predvidevajo krajevne skupnosti tudi investicijske izdatke v skupni 
višini slabih 209 mio SIT. Od tega so v proračunu kot investicijski transfer zagotovljena 
sredstva v višini dobrih 100 mio SIT, razliko pa zagotavljajo krajevne skupnosti iz 
načrtovanih lastnih prihodkov v l. 2004  oz. z ostankom sredstev iz preteklih let. 
 
 
 
Obrazložitve so pripravili: 
 
- SAŠO GOVEKAR, Oddelek za tehnične  zadeve, 
- NADA BOGATAJ KRŽAN, načelnica Oddelka za družbene javne službe, 
- TATJANA HUDOBIVNIK,  načelnica Oddelka za gospodarske in premoženjske zadeve, 
- FRANC NADIŽAR, svetovalec župana, 
- JANEZ RAKAR, višji svetovalec, 
- MARKO HOČEVAR, načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in 
- MIRKO TAVČAR, načelnik Oddelka za finance 
- TATJANA KOCIJANČIČ, sodelavec in 
- JANA ŽAKELJ, višji referent 
 
 
 
                                                                                                          Ivan Hočevar 
                                                                                         DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 
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 ODHODKI  KRAJEVNIH SKUPNOSTI PO LETIH    
        v 000 Sit  
 KRAJEVNA Real. Real.   Ocena   Osnutek Predlog   
 SKUPNOST 2001 2002 Indeks 2003 Indeks 2004 2004 Indeks
   1 2 2/1 3 3/2 4 5 5/3 

35 BESNICA 9.696 14.046 144,9 12.301 87,6 11.188 12.796 104,0
11 BITNJE 7.305 10.218 139,9 16.742 163,8 9.032 10.620 63,4
12 BRATOV SMUK 5.552 5.154 92,8 3.905 75,8 16.908 17.064 437,0
13 BRITOF 7.335 10.781 147,0 14.152 131,3 2.705 3.070 21,7
14 ČIRČE 4.752 2.924 61,5 9.829 336,1 8.176 8.246 83,9
15 GORENJA SAVA 1.528 1.328 86,9 1.200 90,4 1.254 1.275 106,3
16 GOLNIK 4.944 10.721 216,8 9.850 91,9 3.052 2.362 24,0
17 GORIČE 7.085 9.596 135,4 7.315 76,2 5.238 6.643 90,8
18 HUJE 3.974 5.747 144,6 5.060 88,0 5.040 5.199 102,7
19 JOŠT 4.607 4.812 104,4 6.628 137,7 7.391 7.923 119,5
20 KOKRICA 27.848 18.935 68,0 12.353 65,2 14.155 14.492 117,3
21 KRANJ - CENTER 1.329 5.961 448,5 4.871 81,7 1.665 1.751 35,9
22 MAVČIČE 7.264 20.202 278,1 19.403 96,0 9.524 10.996 56,7
23 OREHEK-DRULOVKA 3.215 4.792 149,1 4.379 91,4 4.861 4.992 114,0
24 PODBLICA 7.253 1.912 26,4 5.350 279,8 2.949 2.693 50,3
25 PREDOSLJE 15.674 19.521 124,5 9.642 49,4 10.080 9.692 100,5
26 PRIMSKOVO 13.381 12.950 96,8 7.550 58,3 55.184 10.372 137,4
27 PLANINA 2.937 2.513 85,6 3.546 141,1 3.925 4.133 116,6
28 STRAŽIŠČE 14.361 18.417 128,2 12.869 69,9 5.780 5.996 46,6
29 STRUŽEVO 1.990 1.604 80,6 2.794 174,2 1.402 1.432 51,3
30 TENETIŠE 4.052 2.483 61,3 14.737 593,5 7.111 6.951 47,2
31 TRSTENIK 5.560 8.491 152,7 29.020 341,8 52.498 53.763 185,3
32 VODOVODNI STOLP 4.797 1.939 40,4 4.206 216,9 5.660 5.940 141,2
33 ZLATO POLJE 1.828 2.134 116,7 2.355 110,4 2.164 2.313 98,2
34 ŽABNICA 11.672 7.137 61,1 23.078 323,4 11.026 10.223 44,3
36 HRASTJE 0 0   1.538   1.609 1.661 108,0
37 SRED. po NATEČAJU 0 0   5.522   100.571 104.904   
 SKUPAJ 179.939 204.318 113,5 250.195 122,5 360.148 327.502 130,9
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