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Na 3. redni seji Mestnega sveta MOK Kranj dne 13.2.2019 je svetnica Irena Dolenc opozorila na 

prerazporejanje sredstev v proracunu med letom in predlagala, da se investicijska sredstva v celoti 

namenijo investicijam. Tekoca poraba naj se prerazporeja za tekoco porabo. To pomeni, da se ne 

uporablja investicijskih sredstev za tekoco porabo. Pri neporabljenih investicijskih sredstvih naj se 

uposteva cakalna vrsta ali prioritete. Na primer, ce gre za investicije v sportno infrastrukturo naj bo 

dolocen vrstni red, tako da se ne bo atletska steza na stadionu vedno pomikala navzdol po seznamu. 

Odgovor: 

Predlog svetniee bomo upostevali v najvecji mozni meri in sredstva za investieije dejansko za ta namen 

tudi porabili. Tudi pri preteklih, s strani Mestnega sveta ze sprejetih prerazporeditvah, smo upostevali ta 

predlog, saj so se sredstva prerazporedila iz enega investicijskega projekta, kjer so bila po uspesno 

zakljucenem javnem narocilu zagotovljena v presezni meri, na projekt, kjer so bila sredstva glede na eene 

na trgu planirana v nezadostnj visini. 

Svetnik loran Stevanovic je opozoril, da se je pojavil problem pri javno zasebnem partnerstvu v 

telovadnici Straziscu. Upravljalec telovadnice, Gorenjska gradbena druzba, je dal v podnajem 

telovadnico za 15 let podjetju iz Besnice, ki so dvignili eeno za vsa sportna drustva, ki zelijo najeti 

telovadnieo. Na primer najem 1h telovadnice 65 eur, 4 termini v tednu 262 eur, 4 tedni 1.051 eur za en 

trening za enD sekcijo. V zvezi s to tematiko je svetnik mag. Igor Velov prosil obcinsko upravo, da se 

opredeli do tega problema in poskusa pomagati. Nadalje je predlagal, da obcina razmisli, kako naj se 

vkljuci pri dodeljevanju In zakupu ur v telovadniei StraZiSce, ali skozi sistem finaneiranja javno zasebnega 

partnerstva, da izkoristi del teh ur tudi za klube. Obcina lahko pomaga tudi ob rebalansu proracuna. 

Prosil je, da se preveri ob razpisu za javno zasebno partnerstvo, je bilo v razpisnih pogojih tocno 

doloceno, da bo ta telovadniea velika 2/3 dvorane na Planini in da eena ne sme biti visja, kot lavod za 

sport trzi 2/3 dvorane na Planini. 

Odgovor: 

Upravljalee nove telovadnice v Straziscu je prj svojem izracunu eene uporabe telovadnice uposteval 

velikost le-te ter standard, ki ga ponuja. Cena najema telovadniee je primerljjva s eeno najema drugih 

telovadnie, in sieer znasa cena uporabe oz. najema ene ure (60 minut) 48,8 eur z vkljucenim DDV. Opozoriti 

velja, da je mozno telovadnico Strazisce z vmesno pregrado razdeliti na dva samostojna dela, ki omogocata 
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istocasno vadbo dveh sku pin, kar pomeni, da znasa eena najema na enoto (za vadbo ene skupine otrok) 

24,4 eur. Telovadniea namrec meri 635 m2 in z uporabo pregrade omogoca uporabo 2x po eea. 320 m2 

prostora. 

Za primerjavo navajamo eene drugih telovadnie, in sieer znasa eena uporabe telovadniee Besniea (zgrajene 

pred 10 leti, velikosti 223 m2) za najem daljsi od Y, leta 19,52 eur na uro, ce je najem do Y, leta pa je eena 

21,96 eur na uro. 

Najem telovadniee v Zabniei, zgrajene prav tako pred 10 leti in enake velikosti kot telovadniea v Besniei, 

znasa 15,86 eur na uro (za najem do 18. ure) oziroma 20,74 eur (za najem po 18. uri). Najem telovadniee 

v OS Franeeta Preserna pa znasa 23,18 eur na uro. 

Tekom konkurencnega dialoga je bila 5 strani Mestne obCina Kranj koneesionarju dana sugestija, da se pri 

oblikovanju eenika upostevajo trzne eene in popusti za klube, ki delujejo v Mestni obCini Kranj. S 

koneesionarjem smo ponovno opravili razgovor glede zagotavljanja boljsih pogojev za klube in so dovzetni 

za predloge, zato bode najkasneje do naslednjega solskega leta poskusali najti kompromis, da bode klubi 

lahko koristili novo telovadnieo v najvecji mozni meri. 

Svetnica Damjana Piskur je prenesla vprasanje Krajevne skupnosti Besnica, kaj se dogaja z vodovodom 

v Zabukovju. 

Odgovor: 

Za predvideno izgradnjo javnega vodovodnega omrezja na obmocju Rakoviea-Zabukovje-Pesniea je 

Mestna obcina Kranj marea 2018 pridobila Idejno zasnovo 5 projektantsko oeeno investieije, ki znasa eea 

800.000 eur (brez projektne dokumentaeije in potrebnih sluznosti na zemljisCih). Sprico velikosti projekta 

je slednji razdeljen na tri faze. Ker je na vsaj delu trase vodovoda v bodoce predvidena tudi kanalizaeija in 

je trasa posega preeej dolga, bi bilo smiselno hkrati graditi vso infrastrukturo, kar projekt dodatno podrazi. 

Glede na navedeno in 5 eiljem cim prejsnje oskrbe obmocja z javnim vodovodom oz. predvsem zadostno 

kolicino pitne vode smo zeleli preveriti se dodatni mozni vir vode, ki bi 5 samostojnim izvirom zagotavljal 

zadostno kolicino in kvaliteto vode na zgoraj navedenih obmocjih. Glede na ugotovitve geologa 0 moznih 

dodatnih virih vode bode sprejete nadaljnje odlocitve 0 izvedbi investicije. 

V razpravi je svetnik Evstahij Drmota predlagal, da se pripravi poroeilo do naslednje seje, v kaksnem 

stanju so vsi ti trije projekti pri obravnavnih premozenjskih zadevah. Prav tako v zvezi 5 to tematiko je 

mag. Igor Velov je zelel do naslednje seje pisni odgovor na vprasanje, ali dela na Krozni uliei v Kranju 

izvaja Komunala Kranj 5 svojimi stroji in zaposlenimi ali ima za to najetega podizvajalca. Ce ga ima, ga 

zanima katere vrste del in v kaksnem financnem in gradbenem obsegu so se posluzili z zunanjim 

podizvajalcem. 

Odgovor: 

Za razbremenilnik RA 13 Mestna obcina Kranj razpolaga 5 PZI dokumentaeijo, sprico dotrajanega in 

nefunkeionalnega razbremenilnika so bila sredstva za sanaeijo v proracunu za leta 2019 zagotovljena. 

Oeenjena vrednost po projektu je 61.323,46 eur + DDV. 

Pred leti izdelane hidravlicne studije so pokazale, da je v kanalizaeijskem sistemu nujno potrebno 

razbremenjevati kanalizaeijski sistem 5 prekomernimi kolicinami mesaniee komunalne in padavinske 

odpadne vode, ki gravitirajo na (eN Kranj. Glede na navedeno je razbremenilnik RA 13 ena od prioritetnih 

zahtev Komunale Kranj za obnovo. Ker so sredstva za obnovo kanalizaeijske infrastrukture omejena in bi 

z izvedbo omenjene investicije porabili vecino sredstev (preostanek bi zadoscal za sanaeijo okvar), smo 

del sredstev prerazporedili iz drugega projekta. 
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Za Krozno ulico je bila s Komunalo Kranj sklenjena in-house pogodba 0 izvedbi del, na podlagi katere je 

Komunala Kranj izvedla javno narocilo za izbor izvajalca del, katerih ne more izvesti sama. Na javnem 

narocilu je bil izbrani izvajalec GGD d.d., ki je nominiral tudi podizvajalca, in sicer podjetje Prenova d.o.o .. 

Projektant P~aning biro d.o.o. iz Kranj je projektiral ta projekt pred skoraj petimi leti, vendar projekt glede 

na investicijske zmoznosti proracuna do lanskega leta ni bil uvrscen v proracun. V letu 2018 je bil projekt 

noveliran zaradi pretecenih soglasij. Pred izdelavo projektne dokumentacije niso bile izdelane 

geomehanske raziskave, saj je projektant v zadnjem casu v okolici projektiral kar nekaj projektov, ki so bili 

tudi izvedeni (Gosposvetska ulica, Koroska cesta, obmocje za Lidlom, ... ) in kjer je bilo V. kategorije Ie v 

minimalnem obsegu. Tako kot na vseh teh obmocjih je bilo tudi na Krozni ulici pricakovati v glavnem III. 

kategorijo zemljine. Glede na to, da je bila na obravnavanem obmocju ze zgrajena mesana kanalizacija in 

obstojec vodovod je projektant predvideval, da bo na obravnavanem obmocju izkop za infrastrukturo 

potekal v lazjih zemljinah. Sele ob odprtju grad bene jame je bilo ugotovljeno, da so bile obstojece naprave 

vgrajene nerazumljivo in bistveno drugace, kot so bili podatki v katastrih gospodarske javne infrastrukture, 

med posameznimi skalami s potekom preko vse sirine ceste. To je pomenilo sprotno prilagajanje in 

izogibanje. Obstojece naprave so morale delovati tudi med gradnjo. Doloceno podrazitev predstavlja tudi 

dejstvo, da se je drzavna cesta (Kidriceva cesta) obnavljala v drugi polovici leta 2018, ko bi bilo mozno 

prikljucitev vodovoda preko ceste izvesti s prekopom in ne s podbijanjem pod kanalizacijo. Kar se tice 

meteorne vode je bila meteorna kanalizacija predvidena Ie za odvodnjavanje ceste. Meteorne vode streh 

posameznih objektov morajo ponikati na zemljiscih posameznih lastnikov objektov, vendar se je izkazalo, 

da je ponikanje zelo slabo, zato so se tudi za meteorno vodo izdelali prikljucki. 

Projektant je ves cas gra ~1 je sodeloval z resitvami tako za prilagajanje situaciji kot tudi za racionalizacijo 

projekta. V konkretnem rrimeru tako projektantu ne moremo ocitati nekorektnosti projekta, saj tudi z 

geomehanskimi razi skava~ i (ki bi seveda podrazile samo izdelavo projektne dokumentacije) ne bi mogli 

ugotoviti sestave tal na celotnem odseku. 

5 spostovanjem, 
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