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Predlog odprtja novega projekta NRP Zaprto odlagalisce Tenetise 

V skladu s 6. elenom adloka 0 proraeunu Mestne obeine Kranj za leta 2019 se novi projekti uvrstijo v 
naert razvojnih programov na podlagi odloeitve Mestnega sveta. 

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., je kot upravljavec odlagalisea Tenetise dobila okoljevarstveno 
dovoljenje (aVD) za obratovanje odlagalisea Tenetise v obdobju njegovega zaprtja st. : 35467-21/2014-25 
z dne 02.8.2016. Za pridobitev tega dovoljenja so lastniki odlagalisea Tenetise z upravljavcem Komunalo 
Kranj predhodno (30.3.2016) podpisali Pogodbo za financiranje upravljanja odlagalisea ter kritje stroskov, 
vezanih na odlagalisee Tenetise pod oznako 13/K/2016. 
Skladno z aVD mora upravljavec 30 let: 
- vzdrzevati in varovati odlagalisee, 
- izvajati meritve na naein in v obsegu, doloeenem v tockah 4.,5.,6.,7. in 8 avo. 
- izvajati redne preglede stanja telesa odlagalisea iz te. 3.1.aVO. 
- izdelava poroeila 0 stanju odlagalisea ter 0 opravljenih meritvah za posamezno koledarsko leta iz toeke 
10 avo. 

Mestna obeina Kranj ima sredstva za izvajanje tekoeega vzdrzevanja na odlagaliseu in ostalih predpisanih 
aktivnosti iz aVD zagotovljena na proraeunski postavki Deponija Tenetise v posebnem delu proraeuna. 
Zaradi dotrajanosti merilnih naprav, intervencijskega bazena in varovalne ograje odlagalisea so potrebna 
investicijska vlaganja, zato je zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov potrebno odpreti projekt v naertu 
razvojnih programov in sredstva prerazporediti. Na podlagi Ookumenta identifikacije investicijskega 
projekta »Zaprto odlagalisee Tenetise« je ocenjena vrednost investicije 116.800,00 EUR za obdobje 2019-
2022. V letu 2019 je predvideno investicijsko vlaganje v skupni vrednosti 50.200,00 EUR. V skladu s 
Pogodbo 0 financiranju Mestna obeina Kranj zagotavlja 79,8 % sredstev, ostale obeine lastnice odlagalisea 
pa 20,2 %. Iz tega sledi, da mora Mestna obcina Kranj na novem projektu NRP Zaprto odlagalisee Tenetise 
v letu 2019 zagotoviti 40.060,00 EUR. 

Mestnemu svetu Ma Kranj predlagam v sprejem naslednji 

S K L E P: 

V proracun Mestne obcine Kranj za leta 2019 se uvrsti projekt Zaprto odlagalisce Tenetise in izvrsijo 
prerazporeditve: 
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Na projekt NRP Zaprto odlagalisce Tenetise, proracunsko postavko 230207 Deponija Tenetise, konto 
420500 Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave se prerazporedi 18.110,00 EUR In na konto 420299 Nakup 
druge opreme In napeljav se prerazporedi 21.950,00 EUR, v skupni viSini 40.060,00 EUR. 

iz 

proracunske postavke 230207 Deponija Tenetise, konta 402199 Drugi posebni materialiin storitve se 
prerazporedi 10.060,00 EUR In konta 402511 Tekoce vzdrzevanje druge opreme se prerazporedl 
30.000.00 EUR, v skupni visini 40.060,00 EUR. 
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