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Župan
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
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Številka: 351-328/2010-1-(46/02)
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S v e t M e s t n e o bč i n e K r a nj
ZADEVA:

Sklep o povečanju sredstev NRP KANALIZACIJA BRITOF - PREDOSLJE

1. Pomen projekta KANALIZACIJA BRITOF-PREDOSLJE
Predmet NRP je izgradnja kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju Britof –
predoslje. Investicija bo prispevala k razvoju območja, saj bo urejeno odvajanje komunalne odpadne
vode omogočilo boljšo kakovost življenja prebivalcev v naseljih Britof, Orehovlje in Predoslje ter bo
pozitivno vplivalo na okolje. Hkrati pa bo izvedba investicije zadostila usmeritvam, ciljem in
zahtevam zakonskih določb, strateških dokumentov in operativnega programa (OP ROPI) na državni,
regionalni in občinski ravni.
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 zabeležki sestanka za projekt GORKI- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save
in na območju Kranjskega in Sorškega polja, ki je potekal v četrtek, 11.3.2010, ob 10.00 uri v
prostorih Ministrstva za okolje in prostor je bilo sporočeno, da se v projekt GORKI lahko vključi tudi
aglomeracija Britof-Predoslje.
Glede na to, da aglomeracija Britof-Predoslje izpolnjuje navedena merila in kriterije s strani
Ministrstva za okolje in prostor, se v vlogo za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada
vključi primarno omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda. Da pa bi lahko v vlogo
vključili tudi aglomeracijo Britof-Predoslje je potrebno imeti:
o izdelano projektno dokumentacijo najmanj na nivoju idejnega projekta in
pridobljene vse služnosti.
Ob zaključku projekta mora biti v aglomeraciji dosežena 95 % priključenost na kanalizacijo in
ČN Kranj, kar pomeni, da je potrebno pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo in vse
služnosti za primarno kanalizacijsko omrežje in vse skupaj vključiti v vlogo. Projekt mora biti
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zaključen v letu 2015, zato je potrebno še letos naročiti in izvesti projektno dokumentacijo PGD
in PZI za omenjeno aglomeracijo.
5. Financiranje projekta
1. Vrednost izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI je ocenjena na 63.000 €. Za
pridobitev vseh služnostnih pogodb ocenjujemo, da bi potrebovali okvirno 17.000 €.
2. Mestna občina Kranj mora v kolikor želi v vlogo vključiti tudi aglomeracijo Britof-Predoslje
prerazporediti sredstva za izvedbo projektne dokumentacije PGD in PZI in pridobiti vse
potrebne služnostne pogodbe. 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

-

NRP 40600161 »Kanalizacija Britof - Predoslje«
o Postavka 231005 Ravnanje z odpadno vodo
o Podkonto 402799 Druge odškodnine in kazni
o Podkonto 402920 Sodni str. Odvetnikov, sodnikov izv., notarjev in drugih
o Podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

na

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 40600161 »Kanalizacija Britof - Predoslje« se v letošnjem letu zaradi
vključitve v vlogo GORKI predvidi 80.000 €.

Pripravil:
Miha Bečan

Simon Naglič, spec,
VODJA ODDELKA
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