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Na 6. redni seji Mestnega sveta MOK Kranj dne 22.5.2019 je svetnik Tomaz Ogris povedal, da si je 

ogledal novo telovadnico v Straziscu. Zmotile so ga betonske stene pod levim in desnim kosem, ker niso 

nic oblozene. Predlagal je, da se te betonske stene nekako oblozijo, ker so nevarne za poskodbe. 

Odgovor: 

Na neoblozene stene smo kot javni partner (javno-zasebnega partnerstva) opozarjali ze tekom gradnje, 

vendar projektantka na spremembo ni pristala. Nadalje je na to opozorila izvedenka za varstvo pri delu, ki 

je sodelovala na tehnicnem pregledu ob pridobivanju uporabnega dovoljenja za objekt, kar je bil tudi 

razlog zadrzanje izdaje uporabnega dovoljenja. Kljub temu je projektantka tudi Upravni enoti dokazala, da 

noben predpis ne zahteva obJog in da je praksa po drugih mestih in drzavah kaze na to, da obloge niso 

nujne, zato je bilo uporabno dovoljenje izdano. Poskusali smo tudi z vplivom na zasebnega partnerja 

(GGD), da oblogo vseeno namesti zaradi varnosti otrok, 0 rezultatih morebitnih posodobitev preko 

poletnih pocitnic pa bomo obvestili tudi Mestni svet. 

Nadalje je svetnik Albin Traven vprasal, do kdaj je rok za komunalno ureditev podrocij znotraj obcine, 

ki niso zajeta v projekt Gorki. Ali obcina namerava pri gradnji malih cistilnih naprav pridobiti dodatna 

sredstva za sofinanciranje in pomoc gradnjemalihcistilnihnaprav.alije sredstva sploh mozno dobiti? 

Mestna obcina Kranj naj jasno opredeli podrocja, kjer skupna kanalizacija ne bo izgrajena in se 

predvidevajo male skupinske in individualne cistilne naprave. Prav bi bilo, da bi bile krajevne skupnosti 

o tem seznanjene in prav tako vsako gospodinjstvo. 

Odgovor: 

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2017 pripravilo predlog novih aglomeracij. Predlog je bil poslan 

vsem obcinam v Sioveniji, na katerega s(m)o dali pripombe. Predvidoma naj bi bil nov predlog aglomeracij 

usklajen in potrjen ze v lanskem letu, vendar do tega tudi se do danes ni prislo. 
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Nekatere vecje aglomeracije je Mestna obcina Kranj z javno kanalizacijo ze opremila v sklopu projekta 

GORKI. V letosnjem letu se izvaja ena od vecjih aglomeracij in sicer Britof-Predoslje, naslednja, ki ji sledi, 

je aglomeracija Mlaka pri Kranju. 

Ostale vecje aglomeracije (Circe, Hrastje, ... ) se bodo zacele izvajati po zakljucku izgradnje kanalizacije 

Britof-Predoslje in Mlaka in koncni potrditvi Operativnega programa. 

Vse aglomeracije, manjse od 2000 PE (PE= populacijska enota je enota za obremenitev vode, ki ustreza 

onesnazenju, ki ga povzroci en prebivalec na dan), bode morale biti po uredbi opremljene z javno 

kanalizacijo ali malimi komunalnimi cistilnimi napravami (MKCN) do 31. 12.2023. Katere aglomeracije bo 

smiselno opremiti z javno kanalizacijo in katere za malimi MKCN (skupinske ali posamezne), se bo MOK 

lahko odlocila, ko bodo sprejete nove aglomeracije na drzavnem nivoju. 

Predvidene gradnje z javno kanalizacijo, obmocja predvidena za MKCN ter se nedolocena obmocja so bila 

predstavljena v zlozenki (Ietaku), ki ga je MOK v lanskem letu posredovala vsem obcanom (slednji je 

dostopen na spletni strani Mestne obcine Kranj), torej smo tako obcane kot tudi krajevne skupnosti 0 tem 

obvestili. Prav tako je bila v tem letaku predstavljena primerjava stroskov izgradnje MKCN, troprekatne 

greznice ter stroskov prikljucka na javno kanalizacijo . 

V letaku smo nadalje obvescali, da Komunala Kranj namenja obcanom pomoc v obliki svetovanja v visini 

vrednosti izdelave projektne dokumentacije. Mestna obcina Kranj pa sicer v proracunu 2019 nima 

planiranih sredstev za 5ubvencioniranje MKCN. 

S spostovanjem. 
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