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Številka:  122-36/2022-13-40/30/04 
Datum:   14. 7. 2022 
 
Župan izdaja, na podlagi 86. člena Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini 
Kranj (Uradni list RS 89/2022-UPB2), v zadevi neposrednega poziva za sofinanciranje preventivnih 
programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2022/2023, naslednji 
 
 

SKLEP 
 
Razdelitev sredstev za sofinanciranje preventivnih programov v šolskem letu 2022/2023 je naslednja: 
 
Za preventivni program vrtcev: 

 € 

Dobra teta 300,00 

Kranjski vrtci 200,00 

OŠ Predoslje 100,00 

OŠ Franceta Prešerna 100,00 

OŠ Stražišče 200,00 

OŠ Janeza Puharja 100,00 

skupaj 1.000,00 

  
 
 
Za preventivni program osnovnih šol: 

 € 

OŠ Stražišče 1.560,00 

OŠ Simona Jenka 576,00 

OŠ Janeza Puharja 664,90 

OŠ Franceta Prešerna 392,80 

OŠ Orehek Kranj 900,00 

OŠ Jakoba Aljaža 928,00 

OŠ Matija Čopa 450,00 

OŠ Predoslje 1.084,70 

OŠ Staneta Žagarja 484,00 

OŠ Helene Puhar 718,80 

skupaj 7.759,20 
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Za preventivni program srednjih šol: 

 € 

Gimnazija Franceta Prešerna 920,00 

Šolski center Kranj 2.000,00 

Gimnazija Kranj 1.076,00 

skupaj 3.996,00 

  

  
  
Obrazložitev: 
V skladu s 86. členom Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni 
list RS 89/2022-UPB2) je komisija sestavljena iz članov Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe 
drog v MOK izvedla neposredni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za 
šolsko leto 2022/2023 in pripravila predlog razdelitve proračunskih sredstev za sofinanciranje 
preventivnih programov. O predlogu, razdelitve proračunskih sredstev za sofinanciranje preventivnih 
programov, odloči župan. 
Komisija za sofinanciranje preventivnih programov v šolskem letu 2022/2023 je dne 22. 6. 2022 izvedla 
postopek izbora ponudb prispelih na neposredni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni 
občini Kranj za šolsko leto 2022/2023, št. 122-36/2022-10-40/30/04. Komisija je ugotovila, da je bila višina 
razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih 1.100,00 €. Prijavitelji 
so pri tem prijavili predavanja za starše v skupni višini 1.000,00 €. Komisija je vsa predavanja prijaviteljem 
odobrila. Ostanek sredstev v višini 100,00 € pa je Komisija prenesla na preventivne programe za osnovne 
šole, kar je pomenilo, da je bilo za osnovne šole na razpolago, skupaj s prerazporejenimi sredstvi, 7.800,00 
€. Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje preventivnih programov v srednjih šolah pa je 
bila 4.000,00 €. Komisija je pripravila predlog razdelitve sredstev kot izhaja iz zapisnika št. 122-36/2022-
10-40/30/04, z dne 22. 6 2022 in ga posredovala Županu v odločitev. 
 
 
 
 
 
 

Matjaž Rakovec 
        ŽUPAN 
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