
               
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
Številka: 351-329/2010-1-/46/02) 
Datum: 9.6.2010 
 

Svet  Mestne  obč ine  Kranj                                             
 

ZADEVA:    Sklep o povečanju sredstev NRP KOMUNALNA INFRASTRUKTURA BRITOF- 
PREDOSLJE  
 

1. Pomen projekta KOMUNALNA INFRASTRUKTURA BRITOF-PREDOSLJE  

S tem NRP na območju naselij Britof, Orehovlje in Predoslje načrtujemo izgradnjo sekundarne 
kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda, padavinske kanalizacije in obnovo ter posodobitev 
vodovoda in javne razsvetljave.  S projektom sledimo naslednjim ciljem: 

- zadostiti zakonskim predpisom, strategijam in razvojnim ciljem tako na občinski, 
državni in evropski ravni, 

- izboljšanje bivalnega okolja obstoječim prebivalcem in ustvarjanje pogojev za nove 
poselitve ter spremljajoče dejavnosti, 

- izboljšanje stanja lokalne javne komunalne infrastrukture, 
- zmanjšanje negativnih emisij in vplivov iz komunalnih virov onesnaženja na okolje, 

predvsem zmanjšanje onesnaženosti podtalnice in vodotokov, 
- zagotovitev nemotene oskrbe z zdravo pitno vodo, v zadostnih količinah in z ustreznimi 

tlaki, 
- izboljšanje varnosti vodooskrbe, 
- zmanjšanje izgub kvalitetne pitne vode in 
- zagotovitev požarne varnosti. 

 

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 kolikor bo na Seji Mestnega sveta občine Kranj, dne 16.6.2010 potrjeno povečanje sredstev na 
NRP-ju Kanalizacija Britof-Predoslje, je potrebno zagotoviti povečanje sredstev tudi na NRP 
Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje. 
 
Sredstva bi bilo potrebno zagotoviti iz razloga, da bo možno sočasno s primarno kanalizacijo za odvod 
komunalnih odpadnih voda, ki jo bomo skušali zgraditi s sofinanciranjem iz Kohezijskega sklada EU, 
zgraditi tudi sekundarno kanalizacijo. Na istih trasah je predvidena tudi izgradnja padavinske 
kanalizacije ter obnova oz. posodobitev vodovoda in javne razsvetljave.  Zaradi ekonomičnosti 
gradnje in najoptimalnejše izrabe prostora je vso navedeno infrastrukturo potrebno zgraditi sočasno.   
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5. Financiranje projekta 

                                                         

1. Vrednost izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo sekundarne kanalizacije 
za odvajanje komunalnih odpadnih voda, padavinske kanalizacije ter za obnovo in 
posodobitev vodovoda in javne razsvetljave se ocenjuje na 300.000 €. Za pridobitev vseh 
služnostnih pogodb ocenjujemo, da bi potrebovali okvirno 140.000  €. 

 

2. Mestna občina Kranj mora, v kolikor bo v vlogo GORKI vključila tudi aglomeracijo Britof-
Predoslje, istočasno zagotoviti izvajanje izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za 
ostalo komunalno infrastrukturo. Prav tako pa je potrebno zagotoviti sredstva za sklenitev 
služnostnih pravic za gradnjo navedenih vodov. Sredstva  nameravamo prerazporedila iz: 

 

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

 
na 
 

- NRP 40600162 »Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje« 
o Postavka 231005 Ravnanje z odpadno vodo 

� Podkonto 402799 Druge odškodnine in kazni 
� Podkonto 402920 Sodni str. Odvetnikov, sodnikov izv., notarjev in drugih 
� Podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 

o Postavka 231007 Oskrba z pitno vodo- Investicije in investic. transfer 
� Podkonto 402799 Druge odškodnine in kazni 
� Podkonto 402920 Sodni str. Odvetnikov, sodnikov izv., notarjev in drugih 
� Podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 

 
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 40600162 »Britof-Predoslje« se v letošnjem letu zaradi vključitve NRP 
40600162 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v vlogo GORKI predvidi 
440.000 €. 

 
 
  
Pripravil: 
Miha Bečan  
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