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Prerazporeditev sredstev - Zaprto odlagalisce Tenetise 

V skladu s 5. in 6. clenom Odloka 0 proracunu Mestne obcine Kranj za leto 2020 0 prerazporeditvah, ki 
presegajo pravice zupana, odloca Mestni svet Mestne obcine Kranj. 

Mestna obcina Kranj je s Komunalo Kranj v letu 2016 sklenila Pogodbo za financiranje upravljanja 
odlagalisca ter kritje stroskov, vezanih na odlagalisce TenetiSe. Pogodba je bila sklenjena za financiranje 
tekocega vzdrZevanja v obdobju 30 let, ne pa tudi za investicijsko vzdrzevanje. Oprema na odlagaliscu, ki 
je potrebna za izvajanje vseh zahtev iz Okoljevarstvenega dovoljenj za obratovanje odlagalisca TenetiSe v 
obdobju njegovega zaprtja st.: 35467-21/2014-25 z dne 02.8.2016, je dotrajana in zahteva investicijska 
vlaganja. Del investicijskega vzdrzevanja smo izvedli s sredstvi, ki smo jih na podlagi racionalne porabe 
sredstev za tekoce vzdrzevanje privarcevali in tako preusmerili na NRP Zaprto odlagalisce TenetiSe. V 
zadnjem letu so se pokazale nove potrebe po investicijskem vlaganju, ki so posledica zahtev nove 
zakonodaje. Inspekcija je ugotovila neskladnosti in potrebno je zamenjati celotno plinsko baklo. Iz 
omenjenega razloga je bila pripravljena novelacija DIIP-a (IP) za NRP Zaprto odlagalisce Tenetise. Ocenjena 
vrednost vseh investicijskih vlaganj v opremo zaprtega odlagalisca v obdobju stirih let znasa 316.000 EUR. 

Za realizacijo letosnjih investicij na odlagaliscu TenetiSe potrebujemo dodatnih 152.000 EUR, zato 
predlagamo njihovo prerazporeditev iz PP 240101 SPLOSNA PRORACUNSKA REZERVACIJA-ZUPAN, 
podkonta 409000 Splosna proracunska rezervacija, na NRP 40619021 Zaprto odlagalisce Tenetise, 
podkonto 420299 Nakup druge opreme in izboljsave. 

Mestnemu sveti Mestne obcine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji 
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SKLEP 

V proracunu Mestne obcine Kranj za leta 2020 se zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo investicij na 
zaprtem odlagaliscu Tenetise izvede prerazporeditev sredstev kot sledi: 

- iz PP 240101 SPLOSNA PRORACUNSKA REZERVACIJA-ZUPAN, podkonta 409000 Splosna proracunska 
rezervacija na 
- NRP 40619021 Zaprto odlagalisce Tenetise, podkonto 420299 Nakup druge opreme in izboljsave v viSini 
152.000,00 EUR. 

Pripr~vila: 'JrB)/{fj 
Martina Jijit 

, 
mag. Marko Cehovin 
vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javn sluzbe 
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