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Z A P I S N I K 

 

 

 

16. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 20.4.2016 ob 16.00 uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Boštjan Trilar. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Gorazd Copek, 

Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Bojan 

Homan, Beti Jenko, Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski, 

Damjana Piškur, Natalija Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, mag. Zoran 

Stevanović, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor Tomše.dr. 

Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Ignac Vidmar, Darinka Zorko in Tina Žalec Centa. 

 

Odsotna sta bila: Damijan Perne in Helena Sitar. 

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber – direktorica 

občinske uprave, Janez Rakar – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, 

Mateja Koprivec – vodja Urada za splošne zadeve, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, 

Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Miha Juvan – 

vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Daša Meglič – vodja Urada za družbene 

dejavnosti, Robert Zadnik – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Darko Jarc in 

Štefan Skalar – Nadzorni odbor MOK, Mile Hodnik – predsednik LAS-a, Matjaž Završnik – komandir 

Policijske postaje Kranj ter Milena Bohinc, Judita Tkalec in Tatjana Kocijančič – Kabinet župana. 

 

Navzoči predstavniki medijev: Branka Jurhar – Radio Triglav, Vilma Stanovnik – Gorenjski glas, 

Tinkara Zupan - STA in Peter Šalamon – Infonet media. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 25 članov in članic Sveta Mestne občine 

Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  

 

Na mizo je bilo posredovano: Seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, odgovore na svetniška 

vprašanja in Kadrovske zadeve D. do J. (ki pa so jih včeraj prejeli po elektronski pošti).  

 

Predsedujoči je na dnevni red uvrstil novo 12. točko dnevnega reda Predlog Sklepa Sveta Mestne 

občine Kranj za vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo Republike Slovenije, predlagatelj točke je 

Janez Černe. 
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Mag. Drago Štefe:  

- Neprimerno in nepotrebno se mu zdi, da toliko kadrovskih zadev pride na mizo tik pred zdajci. 

Predlagal je, da se vse kadrovske zadeve pošljejo z ostalim materialom. Če se to ne da narediti, 

naj se zadeve prestavijo na naslednjo sejo. 

 

Drugih pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Kranja z dne 23.3.2016 in 6.4.2016 ter potrditev 

zapisnika 15. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 6.4.2016  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 

5. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega 

gospodarstva Šenk (OPPN Šenk) – 1. obravnava 

6. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa BUAN, d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod 

mavrico 

7. Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2015 

8. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v MOK za leto 2015 

9. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2015 

10. Poročilo Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2015 

11. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj v letu 2015 

12. Predlog Sklepa Sveta Mestne občine Kranj za vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo 

Republike Slovenije 

13. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 14. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJA Z DNE 23.3.2016 IN 

6.4.2016 TER POTRDITEV ZAPISNIKA 15. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

6.4.2016 IN POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da so sklepi, sprejeti na 14. in 15. seji Sveta Mestne občine Kranj 

izvršeni oziroma v izvrševanju. V zapisniku z dne 6.4.2016 se bo popravila tipkarska napaka in sicer 

se bo izbrisala prisotna Nina Langerholc Čebokli. 

 

Jože Rozman:  

- Prejel je samo en odgovor, na prejšnji seji je postavil dve vprašanji. Odgovor glede semaforja ne 

drži, saj zadeva ni sanirana. Stojalo za kolesa pred mestno knjižnico še vedno ne stoji.  

 

Janez Černe: 

- V zadnjih dveh zapisnikih je opazil, da so navedeni kdo je debatiral. Prosil je, da se vnaprej vsaj 

kak stavek zapiše. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednja  

 

SKLEPA: 

 

1. Potrdi se zapisnik 14. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.3. 2016 in 6.4.2016 ter poročilo o 

izvršitvi sklepov.  

2. Potrdi se zapisnik 15. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 6.4.2016 in poročilo o izvršitvi 

sklepov.  

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽANIH). 
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2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Potrditev mandata članici sveta Mestne občine Kranj 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Rakar, vodja Kabineta župana.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Tini Žalec Centa se potrdi mandat za članico Sveta Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

Župan je čestital novi članici sveta ge. Tini Žalec Centa, ji zaželel veliko uspešnega dela in dobrih 

odločitev.  

 

 

B. Odstop podpredsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in 

imenovanje novega  

 

S funkcije podpredsednika Komisije za mandatna vprašanja je odstopil mag. Andrej Šušteršič. Na 

podlagi 8. člena Poslovnika Sveta MOK je pozval člane in članice Sveta MOK, da predlagajo 

kandidate/tke, ki jih predlaga skupina najmanj petih potrjenih članov sveta s soglasjem kandidata.  

Vložen je en predlog in sicer za mag. Barbaro Gunčar.  

 

Novih predlogov ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Mag. Andreju Šušteršiču z dnem 11.3.2016 preneha funkcija podpredsednika Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

2. Za podpredsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje mag. 

Barbara Gunčar, članica Sveta Mestne občine Kranj.  

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

C. Imenovanje direktorja javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. 

 

Tako Komisija za kulturo in šport ter Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se 

strinjata s predlogom predlagatelja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 
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Mirjam Drnovšček se imenuje za direktorico javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj za 

mandatno dobo petih let.  

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

D. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Glasbene šole 

 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Petri Mohorčič k imenovanju za ravnateljico 

Glasbene šole Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da se je 

kandidatka prijavila v  zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjuje vse 

zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljala dela in naloge ravnateljice Glasbene šole 

Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

E. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ico OŠ Predoslje Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatom/tkam: Robertu Bertonclju, Petri Atteyi Fabiani, 

Jožetu Povšinu, Janji Sršen in Gašperju Strniša k imenovanju za ravnatelja/ico Osnovne šole 

Predoslje Kranj.  Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da so se kandidati/tke 

prijavili v zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujejo vse zahtevane 

pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljali dela in naloge ravnatelja/ice Osnovne šole Predoslje  

Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

F. Imenovanje nadomestnega podpredsednika Komisije za turizem 

 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Sandi Nikolić z dnem 29.2.2016 preneha funkcija podpredsednice Komisije za turizem. 
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Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

2. Za podpredsednika Komisije za turizem se imenuje mag. Primož Terplan, član Sveta Mestne 

občine Kranj.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

G. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za nagrade in priznanja 

 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Sandi Nikolić z dnem 29.2.2016 preneha funkcija članice Komisije za nagrade in priznanja. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

2. Za članico Komisije za nagrade in priznanja se imenuje Tina Žalec Centa, članica Sveta Mestne 

občine Kranj.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

 

H.  Imenovanje nadomestnega predsednika Statutarno pravne komisije 

 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Janezu Černe z dne 14.3.2016 preneha funkcija predsednika Statutarno pravne komisije. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

2. Za predsednico Statutarno pravne komisije se imenuje Darinka Zorko, članica Sveta Mestne 

občine Kranj.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
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I. Imenovanje nadomestnega predstavnika MOK v svetu Gorenjskega muzeja 

 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Maksimiljanu Sagadinu z dnem 12.3.2016 preneha funkcija predstavnika Mestne občine Kranj v 

Svetu zavoda Gorenjski muzej.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet zavoda Gorenjski muzej imenuje 

mag. Franc Rozman.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.  

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

J. Imenovanje nadomestnega predstavnika MOK v svetu Dijaškega in študentskega doma 

 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA:  

 

 

1. S funkcije predstavnika Mestne občine Kranj v Svet zavoda Dijaški in študentski dom Kranj se 

razreši Franca Smrekarja. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

2. Za predstavnico Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet zavoda Dijaški in študentski 

dom Kranj imenuje Jadranka Završnik. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.  

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Načrt razvojnih programov – opremljanje odročnih delov občine z defibrilatorji 

 

Uvodno poročilo je podal Sašo Govekar, vodja Urada za tehnične zadeve. 

 

Stališča komisij: 
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo soglaša s predlogom, da se v načrt razvojnih 

programov 2016-2018 za leto 2016 uvrsti investicijski transfer za nakup defibrilatorjev Gasilski zvezi 

MOK. 

 

Člani Komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepi pod točkami Premoženjskih zadev, se z 

njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo Premoženjskih zadev. 

 

V razpravi so sodelovali: Saša Kristan, mag. Franci Rozman, Sonja Mašić, Tina Žalec Centra, mag. 

Igor Velov, mag. Andrej Šušteršič, mag. Zoran Stevanović, mag. Janez Frelih, Marjan Bajt, Vlasta 

Sagadin, Sašo Govekar in Boštjan Trilar.  

 

 

Saša Kristan: 

- Vprašala je, zakaj bodo imeli na Joštu dva defibrilatorja, zakaj enega ne dajo v Stražišče. Zadnje 

čase je opazila, da se določena sredstva odvzemajo Krajevni skupnosti Stražišče, pa imajo veliko 

težav, ki bi jih lahko uredili.  

 

Sašo Govekar:  

- Lokacije, kjer bodo nameščeni defibrilatorji, je določila stroka. Na njegovo vprašanja, zakaj na Jošt 

dva, sta vodja prehospitalne enote in poveljnik Gasilske zveze odgovorila, da gre drugi defibrilator 

v Dom na Joštu zaradi frekvence obiska. To je ocena stroke.  

 

Saša Kristan:  

- Z odgovorom ni bila zadovoljna, zato je predlagala, da se defibrilator namesto v Dom na Joštu 

namesti v Stražišče.  

 

Sonja Mašič:  

- Povedala je, da je v osnovi to njen predlog, da se oddaljene vasi v občini opremijo z defibrilatorji.  

 

Tina Žalec Centa:  

- Predlagala je, da se defibrilator namenjen Domu na Joštu namesti drugam, vendar na odločitev 

stroke.  

 

Mag. Zoran Stevanović: 

- Strinjal se je s predlogom Saše Kristan, saj je Krajevna skupnost Stražišče tretja največja v občini.  

 

Mag. Janez Frelih:  

- Res je, da občina namenja sredstva za defibrilatorje, vendar je stroka ocenila, kje jih potrebujejo in 

ji je potrebno zaupati. Strinjal se je, da je potrebno prihodnja leta nameniti več sredstev za 

tovrstno prvo pomoč.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar,  na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. V Načrt razvojnih programov 2016 – 18 se za leto 2016 uvrsti investicijski transfer za nakup 

defibrilatorjev Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.  

 

2. Mestna občina Kranj iz NRP 40700070 Reševalno vozilo OZG prerazporedi sredstva v višini 

23.800 € 

 na podprogram programske klasifikacije 07039002 Delovanje sistema za zaščito, 

reševanje in pomoč,  
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 nov NRP 40200012 GZ MOK – DEFIBRILATORJI; investicije, investicijski 

transferi,  

 postavko 190401 GZ MOK Investicije in investicijski transferi;  

 konto 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za 

nakup defibrilatorjev. 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

3. Defibrilator, namenjen lokaciji Dom na Joštu, se premesti na ustrezno lokacijo v Stražišče.  

 

Sklep ni bil sprejet (25 PRISOTNIH: 7 ZA, 10 PROTI, 8 VZDRŽANIH). 

 

 

 

B. Odprtje novega NRP 40600201 GORKI – 2. SKLOP (2. Faza) 

 

Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  

 

Stališča komisij: 

 

Člani Komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepi pod točkami Premoženjskih zadev, se z 

njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo Premoženjskih zadev. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje  

 

SKLEPE: 

 

1. V načrt razvojnih programov 2016-2018 se uvrsti nov projekt GORKI-2. sklop (2.faza). 

 

2. Nov projekt GORKI-2.sklop (2.faza) vključuje podprojekt Britof-Predoslje, podprojekt Mlaka pri 

Kranju in podprojekt GORKI-2.sklop (2.faza). 

 

3. Na nov NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2. faza) se sredstva v skupni višini 1.617.174 € 

prerazporedijo kot sledi: 

 

1. iz obstoječega NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, postavke 231005 

Ravnanje z odpadno vodo, podkonta 420401 Novogradnje 

na podNRP 40600202 Britof-Predoslje, postavko 231005 Ravnanje z odpadno vodo, in 

sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 1.179.015 €; 

2. iz obstoječega NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, postavke 231005 

Ravnanje z odpadno vodo, podkonta 420801 Investicijski nadzor 

na podNRP 40600202 Britof-Predoslje, postavko 231005 Ravnanje z odpadno vodo, in 

sicer na podkonto 420801 Investicijski nadzor v višini 23.780 €; 

3. iz obstoječega NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, postavke 

231005 Ravnanje z odpadno vodo, podkonta 420401 Novogradnje 

na podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju, postavko 231005 Ravnanje z odpadno vodo, in 

sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 396.450 €; 

4. iz obstoječega NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, postavke 

231005 Ravnanje z odpadno vodo, podkonta 420801 Investicijski nadzor 

na podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju, postavko 231005 Ravnanje z odpadno vodo, in 

sicer na podkonto 420801 Investicijski nadzor v višini 7.929 €; 

5. iz obstoječega NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, postavke 231005 

Ravnanje z odpadno vodo, podkonta 420401 Novogradnje 
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na podNRP 40600205 GORKI-2.sklop (2.faza), postavko 231005 Ravnanje z odpadno vodo, 

in sicer na podkonto 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v višini 10.000 €. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 – 

dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo 

Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanjo nima 

pripomb.  

 

Komisija  za krajevne skupnosti se strinja z dopolnitvijo Načrta za razpolaganje z  nepremičnim 

premoženjem MOK za leto 2016 

 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predloženo premoženjsko zadevo. 

 

Člani Komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepi pod točkami Premoženjskih zadev, se z 

njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo Premoženjskih zadev. 

 

Po krajši razpravi Vlaste Sagadin, Sonje Mašić in Mirka Tavčarja, vodja Urada za finance, je dal 

predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 

2016. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

 

D. Predlog za povečanje pravic porabe v finančnem načrtu KS Besnica in prerazporeditev iz 

splošne proračunske rezervacije 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. Predlagala je popravek 

drugega sklepa in sicer se besedi »služnost uporabe« nadomestita z »služnost užitka«. 

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija se je seznanila s predlaganima sklepoma in nanju nima pripomb.  

 

Komisija za kmetijstvo:  

Komisija se je seznanila s predloženo premoženjsko zadevo. 
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Člani Komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepi pod točkami Premoženjskih zadev, se z 

njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo Premoženjskih zadev. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Poveča se pravica porabe za 40.000 € v finančnem načrtu KS Besnica 2016 za namen plačila 

odškodnine za služnost užitka dvorane in prostorov v objektu PGD Besnica.  

2. Pravice porabe se za namen plačila odškodnine za služnost užitka dvorane in prostorov v objektu 

PGD Besnica zagotovijo v višini 40.000,00 eur; 

a. iz proračunske postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – svet, podkonta 

409000 Splošna proračunska rezervacija 

b. Na proračunsko postavko 50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS Besnica, podkonto 

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

 

4. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Zaključnim račun proračuna Mestne občine 

Kranj za leto 2015.  

 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za kulturo in šport se seznanja z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 

2015. 

 

Komisija za turizem se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 

2015 – v delu, ki se nanaša  na  turizem.   

 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila z zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj v letu 

2015.  

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila z Zaključnim računom 

proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015  in nima pripomb. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo soglaša z Zaključnim računom Mestne občine 

Kranj za leto 2015. 

 

Stanovanjska komisija se je seznanila z gradivom – in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, 

podpira. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Zaključnim računom 

proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in nanj nima pripomb. 
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Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila z zaključnim računom in obrazložitvijo finančnih 

načrtov KS 

 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 

2015. 

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči, župan Boštjan Trilar, dal v potrditev naslednje  

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015. 

2. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta pridobivanja 

nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2015. 

3. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2015. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

5. DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ŠENK (OPPN ŠENK) – 1. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija soglaša s predlaganim besedilom s pripombo, naj se besedilo ustrezno 

členi na odstavke, ki naj bodo enotno označeni. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila z Odlokom o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk in nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila  z dopolnjenim osnutkom Odloka o občinskem  podrobnem 

prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk (prva obravnava), se z njim strinja in 

predlaga Svetu MO Kranj, da ga sprejme.   

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev 

kmetijskega gospodarstva Šenk – prva obravnava. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA).  

 

 

 

6. SKLEP O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROGRAMA BUAN, D.O.O., PE 

ZASEBNI VRTEC POD MAVRICO 

 

Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti.  

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo soglaša s Sklepom o določitvi cene vzgojno-

varstvenega programa BUAN, d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico. 

 

Člani Komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom o določitvi cene vzgojno-varstvenega 

programa BUAN d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu 

svetu, da ga sprejme. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v gospodarski družbi Buan, d.o.o., 

PE Zasebni vrtec Pod Mavrico. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

 

7. POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2015 

 

Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. Glede delitve presežka 

za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova blaga in storitev na trgu za javni zavod Ljudska univerza 

Kranj, je zakonsko mogoča in je določeno kakšen delež sredstev iz presežka se lahko deli. Javni 

zavod se je za to določil zato, ker so pridobili dodaten program Medgeneracijski center v upravljanje, 

pridobivajo sredstva na trgu, pridobili so sredstva Erazmus plus, sofinanciranje Ministrstva za delo, 

družino in socialne zadeve za vsebino centra za družino, opravljajo prodajo blaga in storitev na trgu in 

imajo neizplačan presežek nadurnega dela.  

 

Stališča komisij:  

 

Člani komisije za finance so se seznanili s Poslovnimi rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v 

letu 2015. 

 

Komisija za kulturo in šport se seznanja s Poslovnimi rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v 

letu 2015. 

  

Komisija za turizem se je seznanila s poslovnim rezultatom Javnega zavoda Zavod za turizem in 

kulturo Kranj v letu 2015 in predlagano razporeditvijo presežka prihodkov nad odhodki v višini 75.817 

EUR. 

 

Jože Rozman, predsednik Komisije za gospodarstvo, je povedal, da se je seznanila s poslovnimi 

rezultati zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2015 in predlaga, da se vzpostavijo pravila delitve 

presežka prihodkov iz tržne dejavnosti. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo se je seznanila s poslovnimi rezultati javnih 

zavodov v MOK v letu 2015. 

 

V razpravi so sodelovali: Saša Kristan, Daša Meglič, Ana Pavlovski, Irena Dolenc, Barbara Gunčar, 

Natalija Polenec, Jakob Klofutar in Franc Rozman ter Gregor Tomše.  

 

Saša Kristan:  

- Zanimal jo je namen uporabe presežka - energetska sanacija Zobne poliklinike Zdravstvene 

postaje Stražišče in njena generalna prenova. Po njenih informacijah je ta zobna poliklinika privat. 

Želela je, da se to preveri.  
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- Kranjski vrtci imajo 93.000 presežka. Predlagala je, da se jim naslednje leto v proračunu nameni 

toliko manj sredstev. 

- Zavod za turizem in kulturo ima 75.817 evrov presežka prihodka nad odhodki, ki se nameni za 

ureditev Kranjskih rovov. Kaj pomeni ureditev osnovnih sredstev? Celostno grafično podobo, 

postavitev nove spletne strani in za razvoj novih produktov? 

 

Daša Meglič:  

- Gre za presežek celotnega Osnovnega zdravstva Gorenjske. Ustvarjen je bil s strani Zdravstvene 

zavarovalnice, ker sredstva niso bila pokoriščena s strani zdravstvenega doma.  

- Kranjski rovi morajo za dejavnost, ki jo opravljajo pridobiti uporabno dovoljenje. Del sredstev bodo 

uporabili za osnovna sredstva, razvoj destinacijske blagovne znamke, prenovo spletnih strani in 

razvoj novih produktov, digitalno oglaševanje in socialni mediji.  

 

Mag. Ana Pavlovski:  

- Pojasnila je, da je odločitev potrdil tudi Svet javnega zavoda Ljudska univerza Kranj. 

 

Irena Dolenc:  

- Želela bi, da bi bil večji del prihodkov ustvarjen s tržno dejavnostjo. Na ta način bi javni zavodi tudi 

imeli večje presežke. Ker javni zavodi dobivajo za svojo dejavnost iz naslova občine in države, se 

niti ne trudijo za tržno dejavnost. V kolikor bi zavode spodbudili k tržni naravnanosti bi se ti zneski 

do konca leta povečali in bi razbremenili občinski proračun.  

 

Mag. Barbara Gunčar:  

- Se je strinjala z razpravo ge. Irene Dolenc. Ne strinja pa se, da se ljudi nagrajuje iz državnega ali 

občinskega proračuna.  

 

Natalija Polenec:  

- Izvajanje javne službe in izvajanje tržne dejavnosti mora biti evidentno razvidno. Opozorila je tudi 

na kompleksnost stroškov, ki morajo biti natančno definirani v javni službi in tržni dejavnosti 

javnega zavoda. Težko je tudi na isto raven postavljati vse javne zavode, ker so njihove dejavnosti 

različne in na različne načine tudi pridobivajo sredstva. Težko je uniformirati neko pričakovanje.  

 

Jakob Klofutar:  

- Po njegovem mnenju javni zavodi ne delajo s svojimi sredstvi dovolj gospodarno. Predlagal je, da 

se je, da se vzpostavi nek sistem kontrole  porabe sredstev. 

 

Gregor Tomše:  

- Pri vseh javnih zavodih bi moralo biti razvidno, koliko imajo tržnih prihodkov, potem bi se mestni 

svet lažje odločal.  

- Glede na tak presežek prihodkov nad odhodki v Kranjskih vrtcih lahko pričakujejo izračun nove 

ekonomske cene.  

- Predlagal je, da se drugi sklep razdeli na dva dela in se o Ljudski univerzi glasuje posebej.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, posamično na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2015, katerih 

ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).  

 

2. Svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v 

javnih zavodih: Gorenjski muzej v višini 4.632 €, Prešernovo gledališče Kranj v višini 1.753 €, 

Mestna knjižnica Kranj v višini 29.267 €, Zavod za šport Kranj v višini 99.918 €, Zavod za turizem 
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in kulturo Kranj v višini 75.817 €, Gasilsko reševalna služba Kranj v višini 30.370 € in Kranjski vrtci 

v višini 93.303,16 €. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

3. Svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v 

javnem zavodu Ljudska univerza Kranj v višini 13.915 €. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

 

8. POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE ZLORABE 

DROG V MOK ZA LETO 2015 

 

Uvodno poročilo je podal Mile Hodnik, predsednik Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe 

drog v Mestni občini Kranj. V Kranju bi morali uvesti tako imenovano »ulično svetovanje«. Ogromno 

mladih je doštudiralo, so brez službe, imajo določene prihodke.  

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo se je seznanila s poročilom o delu Lokalne 

akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v MOK za leto 2015. 

 

Komisija  za krajevne skupnosti se je seznanila s poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za 

preprečevanje zlorabe drog v MOK za leto 2015 in hkrati daje pobudo Mestni občini Kranj za poziv k 

pristopu, vključevanju in reševanju problematike zlorab drog tudi drugih občin v regiji iz katerih 

odvisniki sedaj gravitirajo na lokacije v Kranj. 

 

V razpravi so sodelovali: Irena Dolenc, Robert Zadnik, Matjaž Završnik, Jakob Klofutar, Mile Hodnik, 

mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Natalija Polenec, dr. Andreja Valič Zver, mag. Franci 

Rozman, Bojan Homan in Sonja Mašić. 

 

Bojan Homan:  

- V veljavnem odloku ima Mestna občina Kranj prepovedano popivanje na javnih površinah in za to 

predpisano globo. Glede na to, da ni bilo izstavljenih veliko glob je predlagal, da se na eno 

naslednjih sej uvrsti odlok, ki bo imel svojo vlogo in dejansko bil uresničljiv. 

 

Irena Dolenc:  

- V Kranju vsak četrtek poteka četrtkanje. Naslednji dan je na Slovenskem trgu in pred Mestno 

knjižnico polno razbitih steklenic, pločevink. Mladoletne osebe so opite, nimajo neke zaščite, niti 

starši za to ne vedo.  V zaščito tem mladoletnim osebam je apelirala na vse, da sodelujejo s starši 

in policijo.  

 

Jakob Klofutar:  

- Predlagal je, da se o predavanjih za starše na posamezni osnovni šoli na nek način obvesti tudi 

starše drugih osnovnih šol, ki naj jim bo omogočeno obiskovati ta predavanja. 

Mile Hodnik je povedal, da je vzgoja staršev tista prva naloga, ki jo pri preprečevanju zlorabe drog 

najbolj pomembna. Potem pa sledi vzor in identiteta vrstniške skupine.  

 

Natalija Polenec:  

- Predlagala je, da se lokacije, kjer se zbirajo razni ljudje, ki se opijajo, drogirajo ali pa klošarji, 

osvetli in obljudi.  
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Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v 

Mestni občini Kranj za leto 2015. 

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 

 

 

 

9. INFORMACIJA O VARNOSTNI PROBLEMATIKI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ V 

LETU 2015 

 

Uvodno poročilo je podal Matjaž Završnik, komandir Policijske postaje Kranj.  

 

Stališče komisije:  

 

Komisija  za krajevne skupnosti se je seznanila z informacijo o varnostni problematiki na območju 

MOK za leto 2015 

 

Po krajši razpravi Vlaste Sagadin, Marjana Bajta, Gregorja Tomšeta, dr. Andreje Valič Zver, mag. 

Zorana Stevanovića, mag. Branka Grimsa, Jožeta Rozmana, mag. Barbare Gunčar in Matjaža 

Završnika, ni bilo podanega nobenega drugačnega predloga, zato je dal predsedujoči v potrditev 

naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2015. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

 

10. POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ ZA LETO 2015 

 

Uvodno poročilo je podal Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj.  

 

Stališče komisije:  

 

Komisija  za krajevne skupnosti se je seznanila s poročilom Medobčinskega inšpektorata 2015 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2015. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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11. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE OBČINE KRANJ V 

LETU 2015 

 

Uvodno poročilo je podal Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj sprejme oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine 

Kranj za leto 2015. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

12. PREDLOG SKLEPA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ ZA VPIS NEODTUJLJIVE PRAVICE 

DO VODE V USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predlagatelj te točke.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije 

 

1. Svet Mestne občine Kranj podpira Peticijo Civilne iniciative Za Slovenijo in Svobodo, da se v 

Ustavo Republike Slovenije zapiše neodtujljiva pravica do vode. 

 

2. Svet Mestne občine Kranj poziva Državni zbor Republike Slovenije, da do poletja 2016 sprejme 

spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da bo na najvišji ravni zapisana neodtujljiva pravica 

do vode za vsakogar. 

 

3. Pod neodtujljivo pravico do vode za vsakogar se razume, da bo v Ustavo Republike Slovenije 

zapisano določilo, ki bo smiselno zaobjelo spodaj zapisane zahteva: 

 

- da je voda in dostop do vode splošna in temeljna pravica za vsakogar; 

- da so vse vrste vod (površinske vode, podzemne vod, vodni tokovi) javno dobro, katero je država 

dolžna varovati in za njih skrbeti v imenu svojih državljanov in tudi prihodnjih rodov; 

- da je voda vitalni del okolja, osnovna dobrina in naravni vir, ki je strateškega pomena za življenje 

ljudi, razvoj in varnost države. 

- da se prepreči, da bi vodo obravnavali kot vsako drugo blago;  

- da se vodni viri ne morejo privatizirati oz. komercializirati; 

- da vodni viri služijo prednostno in trajnostno za oskrbo prebivalstva in gospodinjstev s pitno vodo 

pred drugimi rabami vode; 

- da se oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja kot neprofitna 

javna služba – torej ni možno več podeljevati koncesije. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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13. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 

1. Vlasta Sagadin:  

- Glede odgovora za prostore Galerije Prešernovih nagrajencev je zaprosila, da se ji do naslednje 

seje sveta posreduje pogodbo o najemu prostorov z g. Pavšlerjem. Občina je lastnica prvega 

nadstropja in deloma tudi drugega nadstropja, zato plačuje najemnino samo za en del prostorov. 

V odgovoru je zapisano, da najemnina za ta del prostorov znaša 1.000 evrov mesečno.  

 

2. Saša Kristan:  

- V Kranju za cerkvijo stoji »knežji kamen« že kar nekaj časa na leseni paleti. Tam skačejo otroci in 

hodi marsikdo, upa, da ne bo prišlo do kakšne nesreče.  

- V Stražišču je novo parkirišče za obiskovalce Jošta nad Kranjem. Zanimalo jo je, kaj se bo zgodilo 

s potjo na Šmarjetno goro. Dnevno se pojavlja težnja po dodatnih parkirnih mestih. Ob lepem 

vremenu obiskovalci zaparkirajo vse možne prostore. Vprašala je, ali mestni redarji kaj 

nadzorujejo to območje.  

- Iz skupne službe MIK odhaja Občina Naklo. Zanimalo jo je, ali so znane že kakšne informacije.  

 

Kar se parkirišča pod Šmarjetno goro tiče, je občina pristopila k reševanju. V izdelavi je odmera 

idealnih deležev zemljišča, ki je v solastnini Mestne občine Kranj. V nadaljevanju se bo to zemljišče 

uredilo v parkirišče.  

 

3. Irena Dolenc:  

- Krajani iz Zgornjih Bitenj so podali pobudo skupaj s podpisi in slikovnim materialom. 

Dokončan je projekt Gorki v Zg. Bitnjah in zadnji krajani še dobivajo priklope na kanalizacijsko 

omrežje. Večina krajanov je zadovoljna. Krajani, ki živijo v ulici med hišnima številkama Zg. Bitnje 

152 in Zg. Bitnje 164, so bili v času gradnje deležni le prahu tovornjakov, ki so vozili po njihovi ulici 

ter poslabšanja stanja lokalne ceste zaradi obvozov. Na njih so v projektu Gorki enostavno 

pozabili. Niso bili vključeni v projekt. 

Ker so njihove hiše na meji s KS Stražišče, so projektanti verjetno  mislili, da so kanalizacijo in 

ostalo infrastrukturo dobili že takrat, ko so bila izvršena dela na območju naselja Pot v Bitnje. 

Zavedajo se, da del odgovornosti nosimo sami, ker niso pravočasno (v času javne razgrnitve 

projekta) opozorili na pomanjkljivost projekta, ki njihove ulice ni vključil.  Tudi Svet KS Bitnje je v 

času izvedbe projekta Gorki opozoril na izpuščeno ulico, a je ni bilo mogoče več vključiti v projekt. 

Nekatere hiše so že imele kanalizacijske vode, nekatere jih niso imele. Želijo si, da obstoječi 

kanalizacijski vod speljejo po cesti oziroma po pravi trasi, želijo si novega vodovoda, optičnega 

kabla do hiš… v skladu s predpisi EU. S tem bi postali enakopravni drugim krajanom KS Bitnje in 

krajanom KS Stražišče, ki so praktično njihovi sosedje, saj plačujejo enake prispevke in davke. 

Dobili bi tudi novo asfaltirano cesto, ki po zaključku projekta Gorki ni bila sanirana, zaradi 

prekomerne rabe v času gradnje kanalizacije za krajane Bitenj, pa je zato v zelo slabem stanju. 

Zahtevajo priključitev objektov naše ulice na infrastrukturni objekt, ki ga opredeljuje Gorki. S 

pobudo seznanjajo KS Bitnje, mestni svet in župana MO Kranj, Urad za okolje in prostor. Pobudo 

so podpisali vsi krajani omenjene ulice in se že vnaprej zahvaljujejo za razumevanje. Priložili so 

Seznam krajanov ulice Zg. Bitnje in njihovi podpisi in slike ulice po kratkem deževnem obdobju; po 

dolgotrajnih nalivih pa imajo krajani h. št.: 163, 160 in 159 vodo do vhodnih vrat; pozimi, ko je voda 

zamrznila, je že prišlo do padcev in zlomov. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da zadevo pozna in da enostavno ulica po kriterijih, ki jih je 

predvideval projekt, ni šla v projekt Gorki. Krajani so seznanjeni. Edini način je, če bi poslanska 

skupina N.Si dala pobudo za prerazporeditev sredstev za ureditev ulice. 

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da je bila zadeva aktualna že pred letom dni. 

Precej objektov na tej ulici je že priključenih na kanalizacijo in zaradi tega ni izpolnjevala pogojev za 

novogradnjo fekalnega kanala. Ne da bi bila namerno ali nenamerno izpuščena. Graditi samo nov 



18 

 

fekalni kanal ni smiselno, ampak se mora v kompletu izgraditi vodovod, meteorno in fekalno 

kanalizacijo, za kar je potrebno kar nekaj finančnih sredstev. Krajani so s tem seznanjeni. Ta trenutek 

je zamujeno, projekt Gorki Bitnje, Šutna, Žabnica je bil lansko leto končan. Urejanje te ulice gre v 

celoti v breme Mestne občine Kranj.  

 

Irena Dolenc:  

- Prosila je za pisni odgovor, kaj morajo krajani narediti za to, da se bo njihova ulica uredila. 

 

4. Janez Černe:  

- Na njegov predlog je bila v proračun uvrščena sredstva za e-demokracijo in e-upravljanje. 

Zanimalo ga je, ali je bila ustanovljena projektna skupina in če in kako poteka njeno delo. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je občina poslala vabilo na predstavitveno delavnico e-demokracijo 

in e-upravljanje za dne 11.5.2016. 

 

5. Tina Žalec Centa:  

- Izpostavila je na problem na Planini, kjer je med Tušem planetom in Živexom nastalo ogromno 

smetišče, deponije, odlagališče večjih gradbenih odpadkov, med katerimi so tudi strupene smeti, 

azbestne salonitke, različne tekočine, barve, polomljene plastične kante, gume. To zemljišče je v 

privatni lasti. Prebivalci Planine v prvi vrsti želijo pravice do življenja v čistem in zdravem okolju, 

kar pa jim deponija, ki jo imajo na pragu njihovih domov, onemogoča. Prosila je, da naj občina 

pristopi k reševanju tega problema.  

- Za občinsko stavbo je parkirišče s 25imi parkirnimi mesti. Ta trenutno uporabljajo vodstveni 

delavci občine in Upravne enote Kranj. Predlagala je, da občina ta parkirna mesta kot dober 

gospodar prične tržiti in s tem prekine prakso bonitet zaposlenim, za katere ni nikakršne pravne 

podlage. Na območju stare Save se tržijo parkirna mesta po ceni 25 eur/mesečno, za ta varovana 

in asfaltirana parkirna mesta je predlagala ceno 50 eur/mesečno. Občina bi lahko letno pridobila 

15.000 eur, za ta znesek bi se lahko že izvedel kak projekt.  

 

Župan Boštjan Trilar je glede smetišča na Planini povedal, da se to vleče že veliko let. Pravne podlage 

za ureditev smetišča ni. Gre za lastništvo podjetja, ki je v stečaju. Mestna občina Kranj ne sme tega 

pospraviti, ker to pomeni oškodovanje občinskega premoženja. Občinska sredstva bi porabili v 

privatne namene. Lastniku zemljišča je vseeno kaj je na zemljišču. Stečajni upravitelj zaključuje 

postopek in se ne ukvarja s tem. Razmišljali so že o drugih opcijah, na primer zapora dovoza, 

prostovoljna akcija, za katere pa ni pravne podlage. Vsak predlog je dobrodošel, če je kakršna koli 

zakonska možnost jo bo občina preverila. 

Glede parkirišča stara Sava je povedal, da občina in Komunala Kranj že zbirata interesente za 

mesečni najem parkirišča. Kontakt bo posredovan tudi svetnikom in svetnicam po elektronski pošti. 

 

Mag. Barbara Gunčar: 

- Predlagala je, da občina preveri vse pravne možnosti v zvezi z ureditvijo tega zemljišča. 

 

Darinka Zorko:  

- Glede na to, da je zemljišče v stečajni masi, bi morali biti prodano in nov lastnik bo to slej kot prej 

zemljišče uredil. Res pa je, da se stečajni upravitelji z dodatnimi stroški ne želijo ukvarjati.  

 

Tina Žalec Centa:  

- Vprašala je, ali je mogoče da bi občina to zemljišče vzela v najem, ga očistila, uredila nek tematski 

park. Mogoče bi z nekim odlokom preprečila take stvari. 

 

Mag. Drago Štefe:  

- Na ta problem je opozarjal v prejšnjem mandatu. Medobčinski inšpektorat Kranj je takrat ugotovil, 

da so neki elementi, ki bi lahko vodili v delno odpravo tega smetišča. Na tem območju je potrebno 

urediti več stvari in ena je tudi pokopališče, ki je ogledalo kraja. 
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Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da preučujejo 

možnosti, da bi fizično preprečili dovoz na te parcele. V severnem delu ima parcela status gradbišča. 

Občina upa, da bo stečajni postopek čim prej zaključen in, da bo imela na drugi strani relevantnega 

sogovornika. 

 

6. Marjan Bajt:  

- Predlagal je, da se uredi parkiranje okoli stavbe na Slovenskem trgu 1. Novo parkirišče naj se 

uporabi za uslužbence Mestne občine Kranj in druge zaposlene v tej stavbi. Parkirišča na 

Slovenskem trgu pa se namenijo obiskovalcem, ki prihajajo sem po razne storitve. Omenil je 

zlorabe parkirne kartice v povezavi z brezplačnim enournim parkiranjem, kar bi prvotni predlog 

odloka preprečil.  

 

7. Jakob Klofutar:  

- Na januarski seji je postavil vprašanje glede cene prehrane v Kranjskih vrtcih. Na marčevsko sejo 

je prejel odgovor občinske uprave in komentar Kranjskih vrtcev. Dvom o pravilnosti izračuna cene 

prehrane se mu potrjuje. Na podlagi podatkov Kranjskih vrtcev pride do treh različnih stroškov, 

koliko Kranjski vrtci porabijo za prehrano. Po enem izračunu 4 mio evrov, po drugem 3.050.000 

eur in po tretjem 2.960.000 eur. Kranjski vrtci opravičujejo tretjino višjo ceno prehrane v primerjavi 

z drugim velikim vrtcem zaradi pestrosti jedilnika, vključuje živila višje kakovosti in ekološka živila. 

Argumentacija, zakaj je v Kranju višja cena prehrane ne zdrži v primerjavi z ostalimi vrtci. Dodal je, 

da se ne bori za nižjo ceno, ampak za boljšo storitev.  

 

8. Mag. Drago Štefe:  

- Na področju izdaje dovolilnic za stari Kranj je precej nereda. Predlagal je, da dobijo dovolilnice 

lastniki objektov, ki prenavljajo in vzdržujejo svoje objekte.  

- V Tavčarjevi ulici so druga, tretja, sedma in osma hiša v zelo slabem stanju, nekje se bo celo 

porušil balkon na ulico. Predlagal je, da pristojni urad pokliče lastnike objektov, se pogovorijo z 

njimi, da je potrebno stavbe sanirati. Za sanacijo lahko uporabijo kredite. Če za to niso 

zainteresirani, obstajajo druge pravne poti.  

- Prosil je, da se pisno obvesti Družbo za državne ceste RS, da so nujna potrebna investicijska 

vzdrževalna dela na Delavskem mostu v Kranju. Vidne so mehanske in konstrukcijske poškodbe, 

ki lahko povzročijo preveliko škodo. Želel je, da ga o tem obvestijo.  

 

9. Ignac Vidmar: 

- Zanimalo ga je, kaj je s prehodi za pešce na Šucevi ulici, saj je del pločnika neasfaltiran.  

- V Likozarjevi ulici v križišču s Tomažičevo ulico se je zgradila betonska ograja, ki onemogoča 

pogled pešcem, kolesarjem in ostalim udeležencem v pogledu. Stanovalce te ulice zanima, če in 

kdaj bodo dobili ogledalo.  

- Svet OŠ Simon Jenko je opozoril na nevarnost dveh križišč in sicer križišče pri Jaku in drugo pri 

novi stavbi hranilnice Lon.  

- Vprašal je, kako daleč so pogovori o izgradnji pločnika na Jelenčevi ulici.  

- Prebivalce Ručigajeve ulice zanima, kdaj se bo cestišče na novo preplastilo, ker je sedaj bolj 

podobno makadamu. Moti jih tudi ropot prelaganja kontejnerjev na ekoloških otokih, ki jih na 

dvorišču Komunale Kranj prekladajo iz manjših v večje kontejnerje. 

- Za informacijo je povedal, da je za dostavljavce v staro mestno jedro Ljubljane potrebno 

dovolilnico naročiti in plačati.  

 

10. Jože Rozman:  

- Na Komisiji za gospodarstvo so razpravljali in po njegovem vedenju je, da subvencija najemnine 

lokalom v starem Kranju ne daje rezultatov. Predlagal je, da se dodatno drastično obdavči 

nezasedene lokale. 

 

Natalija Polenec:  

- Ko bo povpraševanje za prazne lokale veliko, v tistem trenutku lahko dodatno obdavčijo. Dokler 

pa v dveh letih ni enega telefonskega klica za štiri lokale v mestu, potem je nekaj narobe in je 
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treba globalno delati na tem. Lokali so prazni, ker v mestu ni zanimanja. Vprašala je g. Rozmana, 

kaj bo dosegel z dodatno obdavčitvijo praznih lokalov.  

 

Jože Rozman je odgovoril, da ko bodo lastniki dodatno obdavčeni, bodo sami začeli iskati rešitve. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da ga je presenetila izjava, da sistem subvencioniranja najemnin 

lokalov v mestnem jedru ne deluje. V lanskem letu je bilo odprtih sedem novih, letos dva nova lokala in 

še šest je prijavljenih na zadnji razpis. Lokali se polnijo, sredstva so zagotovljena za tri leta.  

 

11. Mag. Janez Frelih:  

- Menil je, da bi za določene probleme morala sprejeti ustrezne predpise država, da bi na nivoju 

občine lahko ukrepali. Predlagal je, da se k temu pozove tudi kranjske poslance. 

- Opozoril je na občinske probleme in vprašal, koliko živih mej je bilo postriženih po občinskih 

predpisih. Ali je šla občinska služba kdaj na teren pogledati, kako te meje preprečujejo varnost v 

cestnem prometu? Menil je, da če bi se to urejalo, bi bilo bistveno manj vprašanj v zvezi s tem.  

 

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.  

 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc        Boštjan Trilar 

              Župan 

 


