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Svetnik Janez Cerne je povedal, da je obcina je pricela z izvajanjem del za 
parkirisce na Hujah. Dobil je informacijo, da obcina nima gradbenega dovoljenja. 
Prosil je, da se mu v cim krajsem casu posreduje scan tega gradbenega 
dovoljenja. 

Odgovor: 
Na lokaciji parkirisca Huje so se skladno 5 projektom za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD), izvedla pripravljalna dela pred zacetkom gradnje, in sicer: zakolicba 
obmocja gradnje, postavitev gradbiscne ograje, odkop in deponiranje humusa, planiranje 
temeljnih tal z zascito le-teh z zacasno plastjo gramoza pred vremenskimi vplivi in 
gradbiscnim transportom. 

Skladno z Dogovorom med Mestno obcino Kranj in Elektro Gorenjska (EG) z dne 
11.8.2017 se je v sklopu pripravljalnih del v sodelovanju z monterji EG izvedla prestavitev 
obstojece SN in NN kabelske kanalizacije, za namen predvidene kompletne obnove in 
prestavitve obstojece transformatorske postaje T 0066 Huje. 

Z opisano gradnjo so se pripravljalna dela na omenjenem projektu zakljucila, obmocje 
posega pa je ustrezno zavarovano. Za izvedena pripravljalna dela gradbeno dovoljenje 
ni potrebno, je pa vloga na Upravno enoto oddana in ocenjena (po usklajevanju) kot 
popolna z vidika ustreznosti dokumentacije. 

Svetnica Damjana Piskur je povedala, da jo je obcanka opozorila, da kanalizaciji v 
Circah potece gradbeno dovoljenje. Navedeno pomeni, da bi bilo potrebno spet 
pridobivati soglasja. Zanimalo jo je, kaj se dogaja oziroma ureja. 

Odgovor: 

Mestna obcina Kranj je 5 projektiranjem kanalizacijskega omrezja v naselju Circe (skupaj 
z obnovo vodovodnega omrezja in jayne razsvetljave) pricela ze pred leti, ni pa bilo v 
preteklosti pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki bi zapadlo. Glede na projektno 



dokumentacijo so se pridobivala zemljisca in sluznosti, na podlagi katerih je na projekt 
mozno pridobiti gradbeno dovoljenje. V letosnjem letu je bila predvidena novelacija 
projekta, zaradi poteka soglasij, vendar na upravno enoto dokumentacija se ni bila 
vi ozena. 
Razlog je v tem, da je bil s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v zacetku 
letosnjega leta predlagan osnutek noveliranih aglomeracij za Operativni program 
odvajanja in ciscenja komunalne odpadne vode. Na ta osnutek so imele obcine nekaj 
pripomb, ki pa zaenkrat se niso potrjene. 
Med nove aglomeracije spadajo tudi Circe, ki bi po novem spadale med aglomeracije 
nad 2000PE, kar pomeni, da bi za ureditev kanalizacije na tem obmocju lahko kandidirali 
za EU sredstva. Zato je bilo potrebno pocakati, da bodo sprejete nove aglomeracije, na 
podlagi katerih so doloceni roki za opremljanje obmocij z javnim kanalizacijskim 
omrezjem, navedeno pa seveda vpliva na projektiranje novega obmocja. 

Svetnica Alenka Bencina je povedala, da Mestna obcina Kranj v sodelovanju z 
gospodom Sarabonom v Goricah dela oporni zid, v smeri spodnje Gorice proti 
Veberju. Pri izdelavi se je unicilo cestisce. Zanimalo jo je, kako se bo to uredilo. 

Odgovor: 

Na omenjeni lokaciji je za leto 2018 vkljucena obnova ceste v zgornjem delu do hisne 
stevilke 40a, ki je v bolj kriticnem stanju zaradi posedanja proti brezini. Spodnji del je v 
boljsem stanju in se ga lahko vkljuci v enega izmed naslednjih proracunov skladno s 
prioritetami, ki so dolocene v porocilu ZRMK in skladno s prioritetami Komunale Kranj 
kot vzdrZevalca cest. 

Pripravili: 
Ivan Fic Tanja Hrovat 


