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SVET MESTNE OBCINE KRANJ

Zadeva: Odgovori na svetniska vprasanja

Svetnik Jozef Rozman je povedal, da je na zadnji seji Sveta OS Staneta Zagarja
ravnateljica povedala, da imajo resne tezave s poskodbami v prvih razredih v
prizidku sole, za katerega je bilo receno, da bo to Ie zacasna prostorska resitev.
Montazen prizidek je sedaj star ze 40 let in je ocitno potreben obnove. Vodstvo
sole je stem problemom ze seznanilo obcino.
Odgovori:
Mestna obcina Kranj je s problematiko stanja v prizidku sole dobro seznanjena. V
letosnjem letu je bil v ta namen objavljen javni poziv promotorjem k oddaji vlog 0
zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za izgradnjo telovadnice. Izkazan interes
zasebnikov smo prejeli, ne pa tudi vloge 0 zainteresiranosti za javno-zasebno
partnerstvo. Zato je bila sprejeta odlocitev, da Mestna obcina Kranj zagotovi projektno
dokumentacijo, za kar smo v proracunu za leto 2018 zagotovili sredstva za izdelavo
potrebne projektne dokumentacije vkljucno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Na
osnovi te dokumentacije bomo ponovno pristopili k pozivu promotorjem.
S sodelovanjem z zasebnim partnerjem ima Mestna obcina Kranj namen obstojeci
prizidek podreti in na tem mestu zgraditi novo telovadnico.
Svetnik Marjan Bajt je na prosnjo krajanov Besnica vprasal, ali lahko v bliznji
prihodnosti pricakujejo izgradnjo kanalizacije.
Odgovor:
Mestna obcina Kranj ima pripravljeno idejno zasnovo, na podlagi katere bo smiselno
glede na proracunske zmoznosti dolocila opremljenost obmocij pod 2.000PE z javnim
kanalizacijskim omrezjem.
Kot izhaja iz idejne zasnove sta mozni dYe varianti.
Po eni varianti se kanalizacija iz Zgornje Besnice, preko Spodnje Besnice, vodi na
obstojec kanal na Gorenjesavski cesti (pri srnucarskem skakalnem centru Gorenje Sava)
in nato v CCN Kranj. Po drugi varianti ima Zgornja Besnica speljano kanalizacijo v
skupno KCN, Spodnja Besnica pa pray tako v svojo KCN.
Pesnica je v obeh variantah speljana v obstojec kanal, ki vodi do CCN Kranj.

Zavedamo se, da Mestna obcina Kranj se ni v celoti opremljena z javno kanalizacijo.
Izvedba kanalizacijskega in hkrati vodovodnega omrezja se izvaja v skladu 5 predpisi
EU in proracunskimi sredstvi.

Svetnica Sasa Kristan je vprasala, kako je z izgradnjo vodovoda v naselju
Zabukovje, ki steje 45 his.
Odgovor:
Mestna obcina Kranj je glede vodovodnega omrezja v naseljih Zabukovje, Besnica in
Rakovica za pripravo najustreznejse variante izvedbe sodelovala s Komunalo Kranj. S
strani Komunale Kranj (v decembru 2016) pripravljena dokumentacija je bila
predstavljena pobudniku izvedbe vodovodnega omrezja, iz slednje pa sledi, da je najbolj
smiselna varianta izvedbe povezovalnega vodovoda, koriscenje nove vrtine Zabukovje
in izdelava novega vodohrana, ki je cenovno ovrednotena na 710.000,00 eur (druga,
manj primerna varianta, pa na 787.000,00 eur). Glede na izbrano varianto so v letu 2018
v proracunu predvidena tudi sredstva za izdelavo idejne zasnove. Na podlagi te bode
nato planirana sredstva za nakupe potrebnih zemljisc, ureditve sluznosti, projektno
dokumentacijo in izgradnjo v prihodnjih letih.

Svetnik Bojan Homan je predlagal, da se namenijo neka sredstva za subvencije za
izgradnjo malih cistilnih naprav. Na ta nacin bode Ijudi stimulirali, da bode priceli
z gradnjo.
Odgovor:
V Mestni obcini Kranj so se uporabniki, kjer je obstojeca ali predvidena gradnja jayne
kanalizacije, dolzni prikljuciti na javno kanalizacijsko omrezje in prikljucek do javnega
voda financirati sami, saj taka predpisuje zakonodaja. Dolzni so placati tudi komunalni
prispevek, ki je stroskovno primerljiv oz. sorazmeren s (so)financiranjem v malo cistilno
napravo. Pray taka so yes cas funkcioniranja javnega kanalizacijskega omrezja dolzni
placevati stroske omreznine in okoljsko dajatev.
Glede na navedeno smo doslej zagovarjali stalisce, da uporabniki malih komunalnih
cistilnih naprav sami krijejo stroske nakupa, postavitve in ciscenja male cistilne naprave,
zato v ta namen v proracunu 2018 ni planiranih sredstev za subvencioniranje.
Na Eko-skladu imajo obcani na voljo ugoden kredit za gradnjo male cistilne naprave, kot
tudi ugoden kredit za placilo stroskov za priklop na javno kanalizacijsko omrezje (kredit
do 10 let, obrestna mera trimesecni EURIBOR +1,3 %, vrednost ad 1500 € do 40.000
€).

Svetnica Vlasta Sagadin je vprasala, kaj se bo zgodilo na lokaciji stara ekonomska
sola.
Odgovor:
Na obmocju stare ekonomske sole (objekt Komenskega 4) se bo objekt v celoti
rekonstruiral, in sicer z namenom pridobitve 4 oddelkov za predsolsko vzgojo in 8
oddelkov sole. Ostali del objekta (Komenskega 2) se bo rekonstruiral v smislu pridobitve
nove fasade, strehe in jedilnice.
Oba objekta bosta rekonstruirana v okviru operacije »Dograditev in rekonstrukcija Vrlca
in OS Simon Jenko-PS Center«. Omenjena operacija se bo sofinancirala s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Celotna investicija je cca. 5,5 mio eur.
Pricakujemo cca. 4,3 mio eur evropskih sredstev. Ta projekt je uvrscen v predlog
proracuna za leto 2018.
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