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MESTNA OBČINA KRANJ 
Oddelek za tehnične zadeve 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 09, fax. 04/ 237 31 14 
 
 
Datum: 7.3. 2005 
 
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA NABAV ZA LETO 2004 ZA   
                   PROGRAM 10 – DELO MOK 
 
 
V okviru načrta nabav smo v letu 2004 kupili pisarniško pohištvo v vrednosti 5,2 mio SIT in 
stole v vrednosti 1,2 mio SIT. Pohištva smo kupili več kot je bilo planirano, ker se je pri 
obnovi poslovnih prostorov v mansardi trakta C stavbe MOK pokazala dodatna potreba po 
zamenjavi dotrajanega pohištva. 
Namesto planiranih dveh manjših fotokopirnih strojev smo kupili enega manjšega s 
tiskalnikom (1 mio SIT) in enega zmogljivejšega (2,7 mio SIT), ker se je zaradi nenehnih 
dragih popravil iztrošenega stroja v fotokopirnici pokazala potreba po zamenjavi. 
V letu 2004 smo kupili računalnike in tiskalnike v vrednosti 6,3 mio SIT, kar je več kot 
planirano, za vzpostavitev informacijskega sistema pa smo porabili 8,6 mio SIT, kar pa je 
manj kot smo planirali. 
V okviru nakupa opreme za hlajenje in ogrevanje smo klimatizirali pisarniške prostore v 
mansardi trakta C (6,1 mio SIT). 
Pohištvo za počitniški dom v Novalji bomo kupili v letošnjem letu, v letu 2004 pa smo 
namesto tega nabavili arhivske regale (0,7 mio SIT) in opremili kuhinjo v avli (0,3 mio SIT). 
Dodatno je bilo potrebno v avli glavnega vhoda montirati rampo za invalide (0,3 mio SIT), 
opremiti delavnico MOK (1,1 mio SIT) in urediti avlo I. nadstr. trakta A (0,5 mio SIT). 
 
V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah, 21. člena Odloka o proračunu Mestne 
občine Kranj za leto 2004 in 20. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Mestne občine 
Kranj smo razlike korigirali s prerazporeditvami znotraj podprograma 1010. 
 
 
 
 
                                                                                                Mojca Žagar Potočnik 
                                                                                     Vodja Oddelka za tehnične zadeve 
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MESTNA OBČINA KRANJ 

Oddelek za družbene javne službe  
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 21, fax. 04/ 237 31 67 
 
Datum: 28.02.2005 
 
 
Zadeva :  POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA GRADENJ  

    ZA LETO 2004 ZA DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE 
 
 
IZOBRAŽEVANJE 
 
 
Osnovne šole 
Na področju osnovnošolskega prostora smo na področju načrtovanja investicij v glavnem 
izpolnili zastavljene cilje. Zaključili smo popolno obnovo PŠ Goriče, začeli z adaptacijo in 
obnovo OŠ Stražišče in OŠ Predoslje za potrebe izvajanja devetletke, novo streho sta dobili 
glasbena šola in PŠ Podblica. Sprotno smo zagotavljali sredstva za najnujnejša investicijska in 
vzdrževalna dela. V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport smo zagotovili sredstva za 
računalniško opremljanje šol (30 mio SIT za vse šole). 
 
Sredstva za nakup ekonomske šole niso bila realizirana, ker bo do nakupa prišlo šele v 
začetku leta 2006, ko se bo šola preselila v novo zgradbo. 
 
OŠ Franceta Prešerna  
Na novo je bila zgrajena kanalizacija (ločena je bila fekalna od meteorne kanalizacije-8 mio).  
V zobni ambulanti so bila obnovljena okna in centralno ogrevanje (0,7 mio SIT). 
Zagotovili smo sredstva za nabavo novega kombija (staro za novo – 4,25 mio SIT). 
Potrebna so bila dodatna elektroinštalacijska dela, meritve in mizarska dela ob odpravi 
pomanjkljivosti kot pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja rekonstruiranega dela šole 
(0,4 mio SIT). 
Zamenjana so bila dotrajana okna v ambulanti na matični šoli in zamenjana strešna okna na 
podružnični šoli Kokrica, kjer je bila največja nevarnost za zamakanje in morebitne poškodbe 
(1,2 mio SIT). 
 
OŠ Simona Jenka: 
Matična šola 
Zgrajen je bil nov nadstrešek in postavljena ograja, s čimer se je onemogočil prost pristop do 
dela šole in pridobil ograjen prostor za šolski kombi (2,4 mio SIT).  
Izdelani so bili načrti za izdelavo dela podstrešja za potrebe novih učilnic in zamenjavo strehe 
(3 mio SIT). 
Podružnica Goriče (73 mio SIT): 
V letu 2003 se je pričela popolna obnova šole, ki je bila zaključena v februarju 2004. Šola ima 
po prenovi 5 učilnic (2 novi predelani iz stanovanja), sanitarije, zbornico, novo knjižnico, 
kabinet in kuhinjo, nastreška na vhodnih vratih in senčila na oknih ter novo čistilno napravo. 
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Na novo je urejena okolica z ograjo. Izvajalec del je bil GIP Gradbinec, nadzor pa je izvajalo 
podjetje Mega (1,1 mio SIT). 
 
Podružnica Center (4,1 mio SIT):  
Obnovljen je bil vhod in sanitarije v pritličju za potrebe telovadnice. Obnovljene so bile tudi 
instalacij v novih sanitarijah, predelan je bil kabinet v računalniško učilnico ter obnovljena 
kuhinja. 
 
OŠ Stražišče 
Matična šola: 
V letu 2004 se je začela rekonstrukcija in nadzidava šole (5 novih učilnic s kabineti, knjižnica 
z multimedijo in sanitarije). Popolnoma je bila obnovljena kuhinje (nove inštalacije in 
oprema) in klet; v prizidku je bila zgrajena nova plinska kotlovnica in opravljena zunanja 
ureditev šole. Gradnja je bila zaključena v januarju, tako da polovica stroškov zapade v 
plačilo šele v letu 2005 (160 mio SIT).  
Plinska kotlovnica je bila priključena na plinsko omrežje in plačan prispevek (5,6 mio SIT). 
Izvajalec del je bilo podjetje GIP Gradbinec, investicijski nadzor pa je opravilo podjetje 
Domplan (2,5 mio SIT). 
Nabavljene so bile nove garderobne omare (2 mio SIT). 
Stara šola: 
Nabavljena je bila oprema z gasilnimi aparati. 
Podružnična šola Podblica 
Prekrita je bila streha, obnovljeno ostrešje in dimniki (5 mio SIT). 
Podružnična šola Besnica 
Na šoli so bila obnovljena okna (1,5 mio SIT). 

Podružnična šola Žabnica 
Izdelani so bili načrti za telovadnico v Žabnici (5 mio SIT) 

OŠ Matija Čop 
Nabavljena je bila nova prekucna ponev in oprema za učilnice, obnovljene so bile sanitarije v 
pritličju na razredni stopnji zaradi zamakanja, nabavljena oprema za 1. razred (1,9 mio SIT). 
 
OŠ Jakoba Aljaža 
Zagotovili smo sredstva za nabavo novega kombija (staro za novo). Prenovljene so bile 
sanitarije (intervencija na podlagi odločbe sanitarne inšpekcije), zamenjani in predelani so bili 
koši na košarkarskem igrišču in nabavljena oprema za 1. razred (8,2 mio SIT). 
 
OŠ Stane Žagar: 
Nabavljene so bile nove garderobne omare in sofinancirana obnova kuhinje (3,7 mio SIT). 
 
OŠ Predoslje: 
V juniju se je začela dozidava in nadzidava šole za potrebe 9-letke. Obnovljeni in preurejeni 
so bili prostori nekdanjega vrtca v 3 nove učilnice ter kabinet za individualiziran pouk; 
zgrajen nov prizidek za potrebe vrtca s tremi igralnicami, zbornico, hodnikom in sanitarijami;  
zbornica je bila predelana v novo gospodinjsko učilnico in prizidana učilnica za izvajanje 
praktičnega pouka; iz upravnih prostorov smo pridobili govorilnico za starše, garderobe za 
zaposlene in novo stopnišče za nadzidek; obnovljene so bile sanitarije, pralnica in prostor za 
čistilke; z nadzidavo je šola pridobila novo multimedijsko učilnico s kabinetom, učilnico za 
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nivojski pouk in nove upravne prostore z zbornico in prostori za vodstvo šole, šolsko 
svetovalno službo in računovodstvo (112 mio SIT). 
Nabavljena je bila oprema za gospodinjsko učilnico, multimedijsko učilnico, zbornico in dva 
kabineta (5,3 mio SIT). 
Prekrit je bil podest in obnovljen del ravnega dela strehe nad bivšimi prostori vrtca (1,4 mio 
SIT). 
Zagotovili smo sredstva za gradbena in inštalacijska dela pri obnovi kuhinje (napeljava 
elektro in strojnih instalacij, obnova keramike in novo prezračevanje – 8 mio SIT). 
Izvajalec del je bilo podjetje GIP Gradbinec, investicijski nadzor pa je opravilo podjetje 
Lokainvest iz Škofje Loke (1,1 mio SIT). 
Gradnja vrtca je bila zaključena v septembru 2004, ostala dela pa šele v letu 2005, zato je 
izplačilo dela obveznosti zapadlo v leto 2005. 
 
OŠ Orehek: 
Nabavljena je bila nova oprema za 1. razred in garderobne omare. Sofinancirali smo obnovo 
šolske kuhinje na podlagi odločbe zdravstvene inšpekcije (delovni pulti, električna friteza, 
mape za prezračevanje s filtri, parnokonvekcijski aparat) – 6 mio SIT.  
Stanovanje je bilo predelano v zobno ambulanto (8 mio SIT). 
 
OŠ Helene Puhar: 
Ob priklopu na novo plinsko kotlovnico smo morali uredili še priklop na električno omrežje. 
Izdelana je bila montažno varovalna ograja in vrata (1 mio SIT). 
 
Glasbena šola Kranj 
Prekrili smo streho na zgradbi Trubarjev trg 3 (zamenjali kritino, toplotno izolacijo, strešna 
okna in obnovili dimnike) - 7 mio SIT. 

Ljudska univerza Kranj 
Zagotovili smo sredstva za popravilo strehe, oken in ureditev fasade (8,225 mio SIT). 
 
OTROŠKO VARSTVO 
 
V kranjskih vrtcih smo v skladu z letnim načrtom izvedli popolno obnovo kuhinje z novo 
opremo v vrtcu Živ Žav, namestili nove nadstreške nad peskovniki v vrtcih Janina, Čira Čara, 
Golnik, Živ Žav, Čebelica in Najdihojca, sanirali fasado v Ostržku, kupili plinsko prekucno 
ponev v vrtcu Janina in opravili druga nujna popravila (44,342 mio SIT).  
 
 
KULTURA 
 
Prešernovo gledališče 
Naredili smo površinsko zaščito Plečnikovih arkad in obnovili spominsko ploščo borcem za 
severno mejo (0,5 mio SIT). 
 
Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost 
Nabavili smo opremo za galerijo: domači kino in televizor; za stalno zbirko smo kupili 
skulpturo Slavka Tihca (1,5 mio SIT).  
 
Spominska obeležja 
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Obnovili smo spominsko obeležje Tehnike Mete na Jamniku, prispevali k obnovi spomenika 
v Šorlijevem mlinu, za prestavitev spomenika padlim v NOV v Tenetišah, za obnovo 
spomenika v Goričah (2,1 mio SIT). 

Prešernov gaj 
Popravili smo vhodna vrata, zaščitili električne kable pri vhodu in obnovili del kovinske 
ograje (2,3 mio SIT). 

Spomeniško varstvene akcije 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine smo sofinancirali arheološke raziskave ob izkopavanju 
na Lajhu (sejmišče) 0,43 mio SIT). 

Grad Khislstein 
Za potrebe prireditev na vrtu gradu Khislstein smo pridobili projekt za električni priključek 
(0,5 mio SIT) in Elektru Gorenjska poravnali prispevek za soglasje k priključku (3,2 mio 
SIT). 
Narejene so bile geodetske raziskave in kartiranja območja ob gradu Khiselstein (1,9 mio 
SIT). 

Mestno obzidje 
Postavili smo varovalne mreže na mestnem obzidju (3,8 mio SIT). Izdelani so bili projekti za 
obnovo mestnega obzidja (3,8 mio SIT). 
 
 
ŠPORT 
 
Športni center Kranj 
Poravnan je bil del pogodbenih obveznosti iz leta 2003 za dodatna dela na letnem bazenu. Iz 
pogodbenih sredstev smo poravnali stroške odprave napak na bazenu podjetju Saning 
International, ker tega Gradis kot izvajalec ni opravil pravočasno (15,749 mio SIT). 
Ob otroških bazenih je bili postavljen gostinski lokal in sanitarije ter štirje tuši ob otroških 
bazenih, napeljan je bil tudi nov strelovod (12,9 mio SIT). 
Izdelana je bila projektne dokumentacije za filter pri otroških bazenih, zamenjana avtomatika, 
dobavljena in zamenjan je bil regenerator v pokritem olimpijskem bazenu, nabavljen parkovni 
traktor in kosilnica, instalirana programska oprema v treh pisarnah. Na letnem bazenu se je 
investiralo v kompenzator ledu in izgradnjo meteorne kanalizacije. Porušene so bile stare 
garderobe in sanitarije ob letnem bazenu in začela se je gradnja novih (20,4 mio SIT). 
Sofinancirali smo izdelavo dopolnjenih idejnih projektov za pokrito drsališče in načrt za 
izdelavo rolkarskega centra (5 mio SIT).  

Športna dvorana Planina 
Nabavljena je bila oprema za odbojko (stojala, zaščita stojal in adapter, mreže ter anteni), 
obnovljena je bila klimatska naprava, nadgradilo ter posodobilo se je ozvočenje (3,7 mio 
SIT). 

Drugi športni objekti 
Na igrišču v Tenetišah je bila postavljena nova kovinska nadstrešnica in na delu igrišča 
zamenjana travna ruša, opravljena so bila vzdrževalna dela na skakalnicah na Gorenji Savi, za 
Športni park Stražišče je bila nabavljena kosilnica (2,6 mio SIT).  
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Sofinancirali smo dokončanje izgradnje nogometnega igrišča v Športnem parku Zarica (2 mio 
SIT). 
Na postavki Objekti za množični šport sredstva niso bila realizirana, ker se je izgradnja 
rolkarske centra začela šele konec leta, igrišče za in-line hokej pa nismo uspeli začeti graditi, 
ker nismo dobili soglasja denacionalizacijskega upravičenca. 

Skakalnica Bauhenk 
Sredstva so bila porabljena za zunanjo ureditev in za pripravljalna gradbena dela za izgradnjo 
žičnice. Za skakalnico Bauhenk smo namenili 45 mio Sit in sicer 27 mio SIT iz proračuna 
MOK, 18 mio SIT pa je prispevalo Ministrstvo za šolstvo in šport.  
 
 
SOCIALA 
 
Škrlovc Dnevni center za mlade in družine 
Nadaljevala se je rekonstrukcijo in obnova objekta Škrlovec 2 in Tomšičeva 34. V letu 2003 
je bil objekt obnovljen do tretje gradbene faze, lani smo nadaljevali z izdelavo elektro in 
strojnih inštalacij, montažo oken in vrat, položeni so bili estrihi, parket in keramika ter 
opleskane stene (36,3 mio SIT).  
Izvajalec del je Saning International, nadzor pa opravlja podjetje Mega (1 mio SIT). 
 
Center za odvisnost 
Obnovljeni so bili prostori na objektu Planina 46 (narejeni so bili novi podi, nova električna 
napeljava, predelne stene in nabavljen in montiran alarmni sistem nad razdelilnico Ljudske 
kuhinje) – 1,35 mio SIT). 

Varna hiša 
Sredstva so bila porabljena za preureditev kletnih prostorov, adaptacije delavnice, dveh 
kopalnic, shrambe in širitev dvorišča (2 mio SIT). 

Ljudska kuhinja 
Zamenjana so bila okna, talne obloge in miza (0,5 mio SIT). 
 
AURIS 
Izvedena so bila gradbena dela na objektu (ojačitev stropov, ki so se udrli – 1 mio SIT). 
 
 
ZDRAVSTVO 
 
Ambulanta nujne medicinske pomoči 
Začel se je postopek izgradnje Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj. Na podlagi javnega 
razpisa je bil izbran izvajalec GIP Gradbinec in ob zaključku leta je bila izvajalcu že izplačana 
prva situacija za izvedena pripravljalna in zemeljska dela ter za prestavitve inštalacijskih 
vodov na mestu novega prizidka Zdravstvenega doma Kranj (36,2 mio SIT). Nadzor nad 
investicijo in inženiring izvaja podjetje Domplan (1,8 mio SIT). 
 
Zobna ambulanta v OŠ Orehek 
Za novo ambulanto je bilo potrebna izdelati načrte za prenovo (1,2 mio SIT), izdelane so bile 
nove instalacije, obnovljeni tlaki, položena keramika, nabavljena in montirana vrata, 
pleskanje. Ambulanta še čaka na pridobitev uporabnega dovoljenja (6,6 mio SIT).  

***************************************                                   Izvajanje NRP ZR2004 



9 

Investicijski transfer javnim zavodom 
Zagotovili smo sredstva za obnovo in vzdrževanje Zdravstvenega doma in Zobne poliklinike 
Kranj (sofinanciranje obnove prostorov, nakupa novega reševalnega vozila za nenujne 
prevoze) – 12 mio SIT. 
      Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.polit. 
      Vodja Oddelka za družbene javne službe 
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MESTNA OBČINA KRANJ 

Oddelek za gospodarske javne 
službe  

Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
tel. 04/ 237 31 03, fax. 04/ 237 31 07 

 
 
Datum: 01.03.2005 
 
 
 
 
Zadeva : POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA GRADENJ ZA LETO 2004 ZA 

GOSPODARSKE  JAVNE SLUŽBE 
 
 
STANOVANJSKI SKLAD 
 
Na področju pridobivanja novih stanovanj smo v letu 2004 izvajali aktivnosti na projektu 
stanovanjski blok Zlato polje, soinvestirali v gradnjo stanovanj na Drulovki,  soinvestirali v 
gradnjo stanovanjskega bloka v Gradbinčevi jami in izvajali obnovo objekta v mestnem jedru 
– Hlebševa hiša. 
 
Stanovanjski blok Zlato polje 
Na tem projektu smo v preteklem letu izvajali aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Dokončno je gradbeno dovoljenje postalo šele v zadnji četrtini leta 2004, saj je prišlo v 
postopku izdaje do pritožb sosednjih stanovalcev. V nadaljevanju smo izvedli razpis za 
izvedbo del, ki se bodo pričela izvajati v prvi tretjini leta 2005. 
 
Gradnja stanovanj na Drulovki 
Projekt gradnje stanovanj na Drulovki se je izvajal z načinom soinvestitorstva Mestne občine 
Kranj, s katerim smo pridobili določeno število stanovanjskih površin. Stanovanja je gradilo 
podjetje Gradbinec, dokončana pa so bila po planu v drugi polovici leta 2004. Uprava je v 
nadaljevanju stanovanja oddala v najem. 
 
Stanovanjska bloka Gradbinčeva jama 
Na območju Gradbinčeva jama smo v preteklem letu pridobili najprej eno gradbeno 
dovoljenje in pred tem vso potrebno projektno dokumentacijo. V nadaljevanju je bila 
realizirana tudi projektna dokumentacija za drugi blok, tako da trenutno poteka postopek za 
izdajo gradbenega dovoljenja za drugi blok. Gradnja se bo predvidoma izvedla v letu 2005, ko 
bomo pridobili ustrezno število stanovanjskih površin.  
 
Obnova objekta Glavni trg 17 – Hlebševa hiša 
Že v letu 2003 pričeta obnova objekta v starem mestnem jedru se je zaradi problemov pri 
pritožbi enega od sosedov na izdano gradbeno dovoljenje zavlekla celo v leto 2005. Dela so 
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bila kmalu po pričetku del začasno ustavljena, nadaljevali pa smo po pridobitvi 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Zaradi slabih vremenskih razmer se v zimskih 
mesecih ni izvedla gradnja fasade. Iz teh razlogov so se izvajala le nekatera dela znotraj 
objekta. Stanovanjski objekt se trenutno nahaja v zaključni fazi,  stanovanja pa bomo oddali v 
najem še v prvi polovici leta 2005. V objektu je Mestna občina Kranj pridobila 12 popolnoma 
obnovljenih stanovanj. 
 
 
POSLOVNI PROSTORI 
 
Program poslovnih prostorov je bil v proračunskem letu realiziran po predvidenem planu. 
Večji del proračuna znotraj poslovni prostorov je bil namenjen predvsem eni postavki. Šlo je 
za nakup prostorov in sicer v povezavi z denacionalizacijo oz. zamenjavo nepremičnin z 
Rimskokatoliško župnijo Predoslje.   
Manjši delež investicijskega dela poslovnih prostorov je predstavljalo investicijsko 
vzdrževanje poslovnih prostorov. 
 
 
CESTNI PROGRAM 
 
Načrt gradenj cestnega programa je sestavljen iz treh delov. Prvi del predstavljajo 
novogradnje, drugi del rekonstrukcije, tretji del pa obnove. Na področju novogradenj smo v 
preteklem letu izvajali predvsem gradnjo parkirnih prostorov, med katerimi je potrebno 
izpostaviti parkirišče ob Cesti Jake Platiše, ki je predstavljalo večji delež novogradenj.  Med 
rekonstrukcijami smo v preteklem letu izvedli nadaljevanje obnove ceste R2-410 Mlaka - 
Kokrica, kjer je Mestna občina Kranj sodelovala kot soinvestitorka saj gre za republiško 
cesto.  V zadnjo skupino, to je obnove, spadajo investicije kot je ureditev križišča Ceste 
Staneta Žagarja in Ulice Mirka Vadnova, dokončanje obnove Prešernove ceste, nadaljevanje 
urejanja poti v kanjonu Kokre, pričetek investicije v Tavčarjevi ulici in obnova Ceste na 
Rupo. 
 
Parkirišča 
V preteklem letu smo pridobili dodatna parkirna mesta na treh lokacijah. Največja investicija 
je potekala ob Cesti Jaka Platiše, kjer smo pridobili ca. 160 parkirišč. Dodatno smo v 
preteklem letu zgradili tudi nekaj parkirnih prostorov ob zdravstvenem domu, ob Smledniški 
cesti in na lokaciji Planina 5. 
 
Kolesarske steze 
V sklopu gradenj kolesarskih stez smo v preteklem letu že pričeli investicijo izgradnje 
kolesarske steze na odseku Orehek – Žabnica.  Investicija bo zaključena v letošnjem letu, ko 
bomo omenjeni odsek dokončno asfaltirali.  
 
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 
V sklopu investicijskega vzdrževanja smo realizirali plan saj smo izvedli naslednje 
investicije: asfaltiranje Vidmarjeve ulice, uredili smo cesto Bobovek - Brdo, uredili cestišče 
okrog Brda, sanirali smo več usadov (Čepulje – Planica), asfaltirali smo uvoz na območju 
bolnice Golnik, uredili smo Valjavčevo ulico, Šempetrsko ulico in razširili Oldhamsko ulico 
na mestu uvoza na Dražgoško ulico.  
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Pot ob Kokri 
V sklopu urejanja poti ob Kokri smo sredstva namenili ureditvi že zgrajenih površin, 
namestitvi smetnjakov, pleskanju ograj in ureditvi povoznih površin pontonskega mostu.  
 
Nabrežine 
V sklopu nabrežin smo v preteklem letu izvedli dve investiciji. Prva je bila izvedena v 
pričetku preteklega leta in sicer je šlo za sanacijo brežine ob cesti Kranj - Podblica.  Ker je na 
omenjenem odseku zaradi zimske zmrzali nastala velika nevarnost padajočih skal smo v 
poletnih mesecih izvedli najnujnejšo sanacijo. V letu 2005 pa bo potrebno zaključiti sanacijo 
še z eno fazo, tako da bo brežina dokončno zavarovana z mrežami. 
 
Križišče Cesta Staneta Žagarja – Ulica Mirka Vadnova 
Obnova križišča, ki je predstavljalo velik prometni problem in predvsem nevarnost 
vključevanja vozil, se je pričela v drugi polovici preteklega leta. Do konca leta je bila 
investicija izvedena do faze grobega asfalta.  Dokončno bo projekt zaključen v letu 2005, ko 
bo urejena tudi kolesarska steza in pločnik za pešce. Trenutno poteka še pridobivanje 
nekaterih zemljišč, ki so potrebna za kasnejše nadaljevanje gradnje pločnika oz. kolesarske 
steze ob Cesti Staneta Žagarja. 
 
Prešernova ulica 
Projekt obnove Prešernove ulice se je pričel že v letu 2003, po planu pa smo ga z malenkostno 
zamudo zaključili v preteklem letu. Dela so se končala kasneje zaradi težav v postopku izbora 
izvajalca.  Prešernova ulica je bila dokončana in predana v uporabo v prvi polovici leta 2004.  
 
Tavčarjeva ulica 
Projekt obnove Tavčarjeve ulice je bil planiran v obdobju 2004 do 2005.  Dela so se pričela 
izvajati v drugi polovici leta 2004, ko smo izvedli arheološka izkopavanja in zgradili vso 
komunalno infrastrukturo. Do konca preteklega leta smo položili grobi asfalt, v letošnjem letu 
pa se bodo polagale »mačje glave« in dokončno uredila fina plast asfalta.   
 
Cesta R2-410 Mlaka - Kokrica 
Projekt rekonstrukcije ceste R2-410 je potekal že od leta 2003 naprej, ko se je najprej uredilo 
cestišče. V preteklem letu pa je Mestna občina Kranj, kot soinvestitor, sodelovala pri ureditvi 
krožišča in ostale komunalne infrastrukture.  
 
Cesta na Rupo 
V nadaljevanju gradnje komunalne infrastrukture je Mestna občina Kranj pristopila k ureditvi 
vozišča.  Dela bodo dokončana v letošnjem letu, ko bomo poleg vozišča uredili tudi pločnik.  
Potek pločnika je odvisen tudi od uspešnosti pri pridobivanju zemljišč.   
 
 
 
KOMUNALNI PROGRAM 
 
V komunalnem programu smo imeli v preteklem letu v sklopu načrta gradenj investicije 
izgradnje komunalne infrastrukture: Britof - Voge, Britof - II faza, Primskovo JUG - II faza, 
Orehek Drulovka - II faza, ob cesti Kokrica - Mlaka,  na Tavčarjevi ulici, na Prešernovi ulici 
in v sklopu obnove križišča na Cesti Staneta Žagarja.  Poleg tega smo izvajali investicije na 
področju urejanja vodnih virov, uredili smo brežino na Kokrici, sanirali smo nekatera divja 
odlagališča in uredili nekaj otroških igrišč.  
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Investicije 
V sklopu investicij in investicijskih transferov smo v preteklem letu  realizirali postavitev 
otroških igral na več lokacijah, med njimi tudi na Pungertu in v Tenetišah.  V preteklem letu 
smo pričeli s prenavljanjem dotrajanih in postavitvijo novih avtobusnih postajališč. Do konca 
leta smo obnovili štiri postajališča. Več sredstev je bilo namenjenih tudi za potrebe tlakovanja 
obstoječih pešpoti in zavarovanje zelenih površin s stebrički.  Prav tako smo realizirali več 
planiranih sanacij divjih odlagališč.  
Pričetek gradnje komunalne infrastrukture Britof – Voge se je zaradi težav pri pridobivanju 
zemljišč, in potrebnih služnosti, ter v nadaljevanju tudi ponavljanje razpisa za izbor izvajalca, 
premaknil v leto 2005.  Pri izboru velja zapisati samo dejstvo, da je znašala najnižja ponudba 
po prvem razpisu skoraj 1 milijardo SIT, po izvedbi drugega razpisa pa je znašala najnižja 
ponudba manj kot polovico najugodnejše ponudbe po prvem razpisu.  
 
Investicijski transferi 
Investicijski transferi so namenjeni javnemu podjetju, ki je v preteklem letu pričelo izvajati 
več projektov, ki se bodo izvajali predvidoma najmanj do konca leta 2005. V primeru težav, 
npr. pri pridobivanju zemljišč, pa se bodo te investicije zamaknile tudi v leto 2006.   
V sklopu gradnje vodovoda in kanalizacije Primskovo JUG so se v preteklem letu dela pričela 
na odseku Žanove ulice, nadaljevala pa proti Cesti na Klanec oz. Ručigajevi ulici. 
V preteklem letu je bila zgrajena kanalizacija in obnovljen vodovod na Tavčarjevi ulici. Prav 
tako je bil izpolnjen plan izdelav raziskovalnih vrtin v naselju Britof.  
 
Na območju Povelj smo v sklopu urejanja vodnih virov zgradili 200 m3 velik vodohran. 
 
Od obnov vodovodov in izgradenj kanalov velja omeniti investicijo Orehek - Drulovka, 
kanalizacijo na Kalinškovi ulici, vodovod in kanalizacijo na Cesti na Rupo in pričetek 
izgradnje komunalne infrastrukture Britof - II faza. 
Nekatere investicije, za katere je bila planirana poraba dobička javnega podjetja Komunale 
Kranj, finančno niso bile realizirane, sredstva so bila zato prenešena v proračun za leto 2005, 
izvedena pa bodo po letošnjem načrtu gradenj.  Mednje spadajo centrifuga za dehidracijo 
blata, pričetek rekonstrukcije čistilne naprave, deževni zadrževalnik Labore, kanalizacija 
Nazorjeva - II faza in vodovod Hafnarjeva pot. 
 
Taksa za obremenjevanje okolja in voda 
V sklopu takse za obremenjevanje voda smo v preteklem letu realizirali planirane investicije, 
ki so bile omenjene že v sklopu investicijskih transferov. Sredstva pobrane takse za 
obremenjevanje okolja pa so bila realizirana za nakup kompaktorja, urejanje deponije – polje 
B in urejanje energetske izrabe deponijskega plina.  
 
                    
 

Marko Hočevar, dipl.inž.stroj. 
      Vodja Oddelka za gospodarske javne službe 
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