
Strateški cilj je selitev podjetij 
v IC Hrastje

Kanalizacija v Lazah 
in Stražišču je 
civilizacijska norma
Laze so del naselja Stražišče, ki so tre-
nutno izpostavljene, ker jih je treba so-
dobno komunalno urediti. Izzivi so 
večplastni in zahtevni, česar se zaveda-
ta tudi župan Boštjan Trilar in mestna 
uprava. Prav zato občina zadnja tri leta 
še posebej intenzivno išče optimalno 
rešitev. Prvi korak je izgradnja kanaliza-
cijskega sistema, za kar je tudi že prido-
bljeno gradbeno dovoljenje. V pripravo 
načrta investicije so bili vključeni tako 
strokovnjaki komunalnih sistemov kot 
krajani Stražišča s svojimi opozorili in 
predlogi.
Strateški cilj pa je, da se proizvodna dejav-
nost preseli v industrijsko cono Hrastje.

• Sodelovanje s krajani. Projekt 
v največji možni meri upošteva 
predhodne zahteve civilne inicia-
tive in omejuje pretoke odpadnih 
komunalnih voda na že zgrajeno 
kanalizacijsko omrežje v Straži-
šču (Ješetova ulica) na minimal-
no možno količino oziroma celo 
na nični pretok v času močnejših 
padavin. Torej zamakanja v stano-
vanjskih hišah ne bo. 

• Projekt je pripravljen z upošte-
vanjem posebnosti terena. V pro-
jektu je jasno navedeno in obširno 
prikazano na grafičnih prilogah, 
da je kanalizacija dimenzionirana 
tako, da v času padavin ne bo iz-
toka z območja Laz na že zgrajeno 
kanalizacijsko omrežje v Stražišču. 
Nadalje se bo v drugi fazi gradnje 
izvedel tudi nov razbremenilni ka-
nal od obstoječega razbremenilni-
ka visokih vod na Ješetovi ulici do 
Sorške reke. Skupaj s preureditvi-
jo razbremenilnika visokih vod bo 
omogočil, da se bo dotok meteor-
nih vod v mešani kanal po Ješetovi 
ulici zmanjšal za okoli 50 l/s, kar je 
približno petkrat več od dotoka od-
padnih komunalnih voda iz kanali-
zacijskega omrežja z območja Laz.

• Projekt je z izdajo gradbenega do-
voljenja potrdila Upravna enota 
Kranj, ki tudi sicer preverja, ali je 
vse v skladu z zakonodajo in pred-
pisi za tovrstne gradnje. Na izdajo 

gradbenega dovoljenja je bila vlože-
na pritožba, kar je projekt upočasni-
lo. Ministrstvo za okolje in prostor je 
pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno. 
Dejansko stanje je bilo pravilno ugo-
tovljeno, prav tako so bila upoštevana 
vsa pravila postopka.

• Odločenost in zaveza za ureditev 
Laz. Za izgradnjo kanalizacije v Stra-
žišču so v proračunu že zagotovljena 
sredstva, in sicer je bilo v proračunu 
2018 zagotovljenih 403.000 evrov, v že 
sprejetem proračunu za leto 2019 pa je 
zagotovljenih 402.800 evrov. Izbran je 
že izvajalec del, z gradnjo lahko začne 
takoj, ko bo gradbeno dovoljenje prav-
nomočno.

• Vizija dolgoročne rešitve za Stražišče 
je seveda selitev proizvodnih dejav-
nosti z območja Laz na območje, ki bo 
posebej urejeno kot industrijska cona 
od samega začetka. Ena takih je in-
dustrijska cona v Hrastju. Prav tako je 
pomembna naloga sanacija zakopanih 
odpadkov na robu Laz, ki so na držav-
nem zemljišču. Mestna občina Kranj 
računa, da bo sanacija tega območja 
izvedena v sodelovanju z državo. 
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Osnovno vodilo pri rešitvah za pravilno 
in učinkovito čiščenje odpadnih voda z 
območja Laz je:

»Zavezani smo k tistim rešitvam, 
ki so izvedljive in predvsem 

strokovno utemeljene.« 

»Prav zato, da bo kanalizacijski sistem v 
Lazah in na tem območju Stražišča na-
rejen pravilno, smo upoštevali predlo-
ge izkušenega projektanta komunalne 
stroke in pozorno poslušali predloge in 
opozorila krajanov. Projekt nas je pos-
tavil pred več izzivov, da smo ga pripe-
ljali do izdaje gradbenega dovoljenja: 
od težavnega pridobivanja služnosti na 
zemljiščih, kjer bo speljana kanalizacija 
do najbolj ustreznih strokovnih rešitev. 
Veliko je bilo sestankov s predstavni-
ki civilne iniciative, podrobnih razlag, 
kako bo kanalizacija potekala in kako 
bo izvedena, vključena je bila krajevna 
skupnost. 

V izdelanem projektu je upoštevana ve-
čina predhodnih zahtev civilne inici-
ative in prav je, da pri izvedbi zaupamo 
stroki,« poudarja župan Boštjan Trilar. 
»Zato nam je bila toliko bolj nerazumljiva 
pritožba okoljske organizacije na že izda-
no gradbeno dovoljenje in podaljševanje 
časa do pravnomočnosti. Da so rešitve 
ustrezne in da argumenti stroke zdržijo, 
je potrdilo tudi Ministrstvo za okolje in 
prostor. Pritožbo je zavrnilo kot strokovno 
neutemeljeno. Menim, da nadaljnje pri-

toževanje, ki ne temelji na strokovnih 
argumentih, nepotrebno odmika za-
četek del na območju Laz.« 

Na kratko o gradnji 
komunalnih vodov v Lazah
• Strokovne rešitve so zagotovilo, 

da bo kanalizacija delovala. Pro-
jekt vodi Projektna pisarna MO 
Kranj, ki je v zadnjih petih letih us-
pešno zaključila gradnjo več kot 
35 kilometrov komunalnih vodov. 
Tudi kanalizacijo za industrijsko 
cono Laze je projektiral strokov-
njak s tridesetletnimi izkušnjami 
in več kot 500 uspešno izvedenimi 
projekti. Že za izdelavo prostorskih 
dokumentov so bile za to območje 
narejene študije sto- in petstole-
tnih voda in dognanja upoštevana 
pri projektiranju komunalnih vo-
dov. 

1. faza 2. faza


