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Številka: 354-0009/2008-181-(46/23) 
Datum: 18.5.2010 
 

Svet  Mestne  obč ine  Kranj                                             

 

ZADEVA:    Sklep o povečanju sredstev NRP Vodovod Bašelj-Kranj 

 

 

1. Pomen projekta Vodovod Bašelj-Kranj 

 

Projekt Vodovod Bašelj-Kranj predstavlja razvoj območja, saj bo ustrezno urejena oskrba s pitno vodo, kar 
bo omogočilo boljšo kakovost življenja prebivalcev Gorenjskih občin ter bo pozitivno vplivalo na okolje. 
Skrb za vodne vire ter posredno na ustrezne količine in kakovost vode postaja eden glavnih ciljev stroke in 
politike. Voda, kot naravni vir, je namreč ena od dobrin, ki pogojuje tako obstoj in zdravo življenje, kot tudi 
gospodarski razvoj. Pomemben cilj investicije je dvig kakovosti bivanja prebivalcev v naseljih treh občin 
sovlagateljic. Z nameravano investicijo zasledujemo tudi cilj trajnostnega razvoja na podeželju.  

 

2. Razlog obravnave na Svetu Mestne občine Kranj 

 

Razlog obravnave na Svetu Mestne občine Kranj je 1. odstavek 7. člena Odloka o proračunu Mestne občine 
Kranj za leto 2010, ki se glasi: »Župan lahko spreminja vrednost projektov v letnem načrtu razvojnih 
programov. Spremembe projektov, katerih okvirna vrednost se poveča za več kot 20% ali se sredstva v 
proračunu povečajo za več kot 100.000,00 EUR, mora predhodno potrditi Svet Mestne občine Kranj«.                  

 

3. Razlog povečanja sredstev  

 

V dopisu z dne 6.4.2010 nas je Občina Preddvor pozvala v vključitev v izgradnjo magistralnega vodovoda na 
odseku kjer je istoimenska Občina že začela z izgradnjo kanalizacije. Vodovod dolžine cca. 600 m, ki bo 
potekal vzporedno z kanalizacijo, bi bilo potrebno zgraditi na odseku k.o. Bela.. Mestna občina Kranj je z 
lastniki in ostalimi soinvestitorji že sklenila služnostne pogodbe. Izdelan je tudi že Projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD). Projektant pa je dne 14.5.2010 podal tudi oceno stroškov izgradnje vodovoda 
na omenjenem odseku.  

 

S strani Občine Preddvor smo dobili resne namige, da v kolikor Mestna občina Kranj in soinvestitorice v 
letošnjem letu ne bodo zgradile vodovoda na omenjeni trasi,  tudi v prihodnosti ne bo mogle graditi, saj 
Občina Preddvor ne bo dovolila ponovnega posega v novo zgrajeno cesto. 
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4. Organizacija projekta 

 

V projekt Vodovod Bašelj-Kranj so vključene tri gorenjske občine. Mestna občina Kranj je uradna nosilka 
projekta in v omenjenem projektu nastopa z 84,5% deležem, Občina Naklo z 14,5% in Občina Preddvor z 
1% deležem.  

 

5. Financiranje projekta 

                                                         

1. Vrednost izgradnje predvidenega odseka k.o. Bela za vodovod znaša  326.726 EUR  z vključenim 
ddv.  Od te vrednosti morajo Občine investitorice predvideti naslednje zneske: 

- Mestna občina Kranj, kot nosilna in največja investitorica 254.599 EUR, 
- Občina Naklo 43.688 EUR, 
- Občina Preddvor 3.014 EUR. 

 

2. Mestna občina Kranj mora v kolikor želi v letošnjem letu zgraditi navedeni odsek vodovoda 
prerazporediti sredstva. Sredstva se bodo prerazporedila iz: 

 

-  NRP 40600028 »Rekonstrukcija CČN Kranj«  
o Postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo 
o Podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 

na 
 

- NRP 40600089 »Vodovod Bašelj-Kranj« 
o Postavka 231007 Oskrba z vodo- Investicije in invest. transferi 
o Podkonto 420401 Novogradnja 

 
Obrazložitev: Predvidena sredstva na NRP Rekonstrukcija CČN Kranj ne bodo v celoti realizirana. Sredstva 
so bila in so namenjena plačilu projektne dokumentacije PGD in PZI. Na Mestni občini Kranj predvidevamo, 
da bo potrebno ostali del letošnjih nerealiziranih sredstev za predvideno dokumentacijo predvideti prihodnje 
leto. 

  

      
Zato Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji 
 

SKLEP: 
 

1. NRP 40600089 »Vodovod Bašelj-Kranj« se v letošnjem letu zaradi nenačrtovane gradnje 
odseka na območju k.o. Bela poveča iz trenutno 224.000 EUR za 232.600 EUR, tako da  
znaša nova skupna vrednost omenjenega NRP za leto 2010  456.600 EUR. 

 
 
Pripravil:   

Miha Bečan, univ.dipl.org.   
 
 

Simon Naglič, spec,  
VODJA ODDELKA 

ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE 

  
 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih 

ŽUPAN  
 
 


