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Na S. redni seji Mestnega sveta MOK Kranj dne 17.4.2019 je svetnica Sa sa Kristan povedala, da se na 

Sempetrski ulici v StraziScu vgrajujejo elektricni vodi pod zemljo. Zanimalo jo je, ali se je na obcini 

preverilo, kaksno je stanje kanalizacije na tej cesti. Predlagala je, da v bodoce ob razkopavanju 

dolocenega odseka ceste hkrati uredi elektrika, kanalizacija, voda in optika. 

Odgovor: 

Dovoljenje za prekop omenjene ceste je bilo izdano v januarju 2019. Zaradi omejenih (in s proracunom 

razporejenih sredstev) Mestna obcina Kranj ni mogla v socasno investicijo, Elektro Gorenjska in privatni 

investitorji pa so zeleli (tudi na zeljo obcanov) cimprej izvesti kabelsko kanalizacijo oz. investicije, ki so 

nanjo vezane, zato ob izdaji soglasja stanje ostalih vodov ni bilo preverjeno. 

Na obmocju Strazisca je obstojeca kanalizacija na predmetnem odseku mesana, stara vsaj 30 ali 40 let, 

grajena iz betonskih cevi in na dolocenih mestih mocno poddimenzionirana. Nekaj je tudi kriticnih tock, 

kjer zaradi neugodne smeri kanalov voda ne odteka kljub teoreticno dovolj veliki cevi. Najvecja tezava je 

v tem, da voda iz mesanega kanala skozi hisne prikljucke vdira v kletne prostore. Poleg tega se objekti 

nahajajo na nekdaj mocvirnem zemljiscu in voda v kleti vdira tudi skozi ostale oslabitve konstrukcije 

(stevce za vodo, preboje za plin, prezracevalnike, razpoke v splosnem netesnih betonov in podobno). 

Obmocje resujemo sistematicno, ker je zelo obsezno in posledicno predvsem zaradi proracunskih sredstev 

razdeljeno na vec faz obnove. Ker kanalizacija na tem obmocju ze obstaja, zal ni mozno crpati evropskih 

sredstev za obnovo le-te ter socasno obnovo ostalih komunalnih vodov. V letosnjem letu bode izdelani 

projekti in predvidoma pridobljeno gradbeno dovoljenje za prvo faz~, in sicer od Skofjeloske, preko 

Delavske ceste do vkljucno Sempetrske ulice. V projektni dokumentaciji bo zajeta obnova mesanega 

kanala in novogradnja fekalne kanalizacije, obnova vodovoda ter ostalih instalacij na tem obmocju, 

vkljucno z obnovo ceste. Sredstva za izvedbo investicije bode nacrtovana v prihodnjih proracunih, kot 

zgoraj navedeno po posameznih fazah. 

5 spostovanjem. 
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