MESTNA OBČINA KRANJ
Mestni svet
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

• T: 04 237 31 19
• F: 04 237 31 06
• E: mok@kranj.si
• S: www.Kranj.si

Številka: 900-12/2017-9-(52/04)
Datum: 1.6.2017

ZAPISNIK

nadaljevanja 28. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v četrtek, dne 1.6.2017
ob 16.00 uri v sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.
Nadaljevanje seje sta vodila župan Boštjan Trilar in podžupan Boris Vehovec.
Navzoči člani in članice Mestnega 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, Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Boris Kozelj, Saša Kristan, mag. Ana
Pavlovski, Damijan Perne, Damjana Piškur, Natalija Polenec, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin,
Helena Sitar, Gregor Tomše, Boris Vehovec, mag. Igor Velov in Darinka Zorko.
Odsotni so bili: Sonja Mašić, mag. Franci Rozman, mag. Zoran Stevanović, mag. Drago Štefe,
mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, dr. Andreja Valič Zver, Ignac Vidmar in Tina Žalec
Centa.
Poleg članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber
– direktorica občinske uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada
za finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Tanja Hrovat – vodja Projektne
pisarne, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in
prostor, Marko Hočevar – strokovni sodelavec v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne
službe, Janez Rakar – vodja Urada za družbene dejavnosti, Mitja Herak – vodja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Kranj, Eva Mlakar – vodja Službe notranje revizije Kranj, Milena Bohinc
in Judita Tkalec – Kabinet župana, Boštjan Ferk – sodelavec iz Inštituta JZP Ljubljana, Uršula
Longar – strokovna sodelavka iz LUZ, David Trošt – strokovni sodelavec iz PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o. iz Ljubljane, Marko Kocjančič – direktor Komunale Kranj in Katarina Žgajnar –
vodja financ v Komunali Kranj.
Navzoči predstavniki medijev: Peter Šalamon – Infonet media.
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Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 19 članov in članic Mestnega sveta
Mestne občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je nadaljeval sejo po sprejetem dnevnem redu 28. seje
Mestnega sveta Mestne občine Kranj, z dne 24.5.2017.
Na mizo so svetniki v skladu s 4. točko 34. člena prejeli dopolnjeno gradivo k 12. točki dnevnega
reda – celostna prometna strategija.

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Potrditev koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za
izgradnjo OŠ Stražišče - telovadnica
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je obvestil vse prisotne, da so na na kolegiju z vodjami
svetniških skupin prisotni sklenili, da se v tej točki razpis za izbor zasebnega partnerja ponovi. Z
namenom, da bodo brez sence dvoma še enkrat preverili ali je za ta projekt mogoče pričakovati
več ponudb in nižje vrednosti investicije ter upravljanja. Točko dnevnega reda je preložil na eno
naslednjih sej.

B. Predlog prerazporeditve in odprtje novega projekta v NRP
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano prerazporeditvijo in odprtjem novega
projekta v NRP.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Razpravljali so: mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Gregor Tomše, Jože Rozman, Marjan Bajt,
Jakob Klofutar, Janez Černe, Boštjan Trilar
Mag. Barbara Gunčar je dala predlog, da se predlagana sredstva nameni za projekte in študije poti
in kolesarskih stez na območju Kranj – Bobovek – Brdo.
Ob 16.50 je predsedujoči, župan odredil odmor. Glede novega predloga mag. Barbare Gunčar je
sklical vse vodje in njihove namestnike v svojo pisarno.
Ob 17.10 uri se je seja nadaljevala.
Mag. Barbara Gunčar je umaknila svoj predlog s tem, da se župan zaveže, da se za ureditev poti
in kolesarskih stez na območju Kranj – Bobovek – Brdo izdela DIIP in nato doreče nadaljnje korake
realizacije projekta.
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Bojan Homan je predlagal, da se novi Poslovnik MS MOK ukine. Uporabljati naj se prične stari
Poslovnik SMOK.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2017 se uvrsti NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš
– Šenčur in na ta NRP se za leto 2017 prerazporedijo sredstva v skupni višini 185.000,00 eur kot
sledi:
- iz NRP 40600208 Ureditev Gasilskega trga, PP 221001 invest. vzdrževanje in gradnja
občinskih cest, PKT 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov v višini 185.000,00 eur
- na nov NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš – Šenčur, PP: 221001 invest.
vzdrževanje in gradnja občinskih cest, in sicer na:
 PKT 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 172.000,00 eur
 PKT 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 10.000,00 eur
 420801 Investicijski nadzor v višini 3.000,00 eur.
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (17 PRISOTNIH: 15 ZA, 1 PROTI, 1 NEOPREDELJEN).

4. STATUT MESTNE OBČINE KRANJ – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
-v uvodnem delu naj se meseci pišejo z besedo
-številka in datum, ki sta sedaj na koncu, naj se prestavita v uvodni del, da ne bo pomotoma ta
datum mišljen kot datum sprejema statuta
-pod ime Statut MOK naj se doda besedna zveza »Uradno prečiščeno besedilo« in zapiše kratica
UPB1
-na koncu pod prehodnimi in končnimi določbami je potrebno navesti vse prehodne in končne
določbe prejšnjih aktov
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Potrdi se uradno prečiščeno besedilo Statuta Mestne občine Kranj.
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA).
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5. ODLOK
O
JAVNO-ZASEBNEM
PARTNERSTVU
ZA IZVEDBO
PROJEKTA
POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM
ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE KRANJ –
OSNUTEK
Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, sodelavec iz Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu
za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske
sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj- prva obravnava.
Statutarno pravna komisija:
-v preambuli se poleg 40. člena dodata še 11. in 36. člen ZJZP kot pravno podlago
-pri ZLS se za 14/15-ZUUJFO doda še »in 76/16 – odl. US«
-v poglavju II. bi moral v naslovu biti omenjen »javni interes«
-4.člen, 4. odstavek: pravilno je priloga 3, manjka tudi vejica pred »se«
- 6. Člen 3. Odstavek se izbriše določilo o koncesnini zaradi kohezije
-12. člen: manjka presledek
14. člen, 1. odstavek: črta se tretja alineja
29. člen, 3. odstavek: črta se »sklenjena ali«
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta gradbenega
zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti
Mestne občine Kranj – prva obravnava in nima pripomb.
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira.
V razpravi so sodelovali: Marjan Bajt, Janez Černe, mag. Igor Velov, Vlasta Sagadin, Janez Černe,
mag. Marko Hočevar in Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednja
SKLEPA:
1. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja
prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine
Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA).
2. Sprejme se Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti
Mestne občine Kranj.
Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA)
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6. ODREDBA O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRNIH CON IN OBMOČIJ ZA PEŠCE
Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, strokovni sodelavec iz Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za turizem:
Komisija za turizem se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce in nima
pripomb.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet za KS se je seznanil z gradivom. Mestni občini Kranj predlaga, da ponovno prouči možnost
drugačne ureditve motornega prometa za stanovalce starega mesta v ulicah s predvideno
popolno prepovedjo motornega prometa, ki so zapisane v 3.členu Odredbe o določitvi območij
parkirnih con in območij za pešce.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkirnih con in območij za
pešce.
Razpravljali so: Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Branko Grims, Slavko Savič, Uršula Longar in
Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odredba o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce.
Sprejeto soglasno (17 PRISOTNIH: 17 7A).

7. ODREDBA O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRANJA, TAKS IN CEN PARKIRNIN
Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, strokovni sodelavec iz Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za finance:
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Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano Odredbo o določitvi območij parkiranja, taks
in cen parkirnin.
Komisija za turizem:
Komisija za turizem se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin in nima
pripomb.
Komisija za gospodarstvo:
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkiranja, taks in cen
parkirnin.
Komisija za gospodarstvo predlaga, da se na »Sejmišču« uporabnikom omogoči 2 uri brezplačnega
parkiranja (prvi odstavek 5. člena).
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet za KS se je seznanil z gradivom.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkiranja, taks in cen
parkirnin.
Razpravljali so: Irena Dolenc, mag. Branko Grims, Bojan Homan, Jože Rozman, Janez Černe,
Uršula Longar, Slavko Savič, Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin.
Sprejeto z večino
NEOPREDELJENIH).

opredeljenih

glasov

(20

PRISOTNIH:

15

ZA,

5

PROTI,

0

Vodenje seje je župan Boštjan Trilar predal podžupanu Borisu Vehovcu.
8. PRAVILNIK O ODSTRANITVI, HRAMBI, IZDAJI, PRODAJI ALI RAZGRADNJI VOZIL
Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, strokovni sodelavec iz Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
-3. člena: uprava naj preveri, na kaj se nanaša beseda »določena«
-6.člen: ni določenega roka za odstranitev, uprava naj preveri kaj je s tem
-7.člen: besedilo naj se spremeni tako, da ne bo zahtevano plačilo na licu mesta
-8., 9. člen: ponavlja se besedna zveza »s strani pristojnega organa pooblaščeni izvajalec«. Naj se
ponavljanje odpravi. Prav tako tudi v naslednjem poglavju.
-zamenja naj se vrstni red členov 7. in 8.
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-9. člen: prvi odstavek naj se izbriše, ker se ponavlja. Preostali del člena naj se prestavi na konec
pravilnika, členi naj se ustrezno preštevilčijo.
-10. člen, 2. odstavek: manjka vejica pred ter, tretji odstavek je dejansko še del drugega odstavka,
zato naj se popravi, 4 odstavek pa preštevilči
-10. člen, 4. odstavek: tipkarska napaka v besedi »postopa«, pravilno je »postopka«
-14.člen, 3. Odstavek naj se zaradi nerazumevanja preveri namen in enako tudi 5. odstavek,
besedilo naj se ustrezno popravi.
-17.člen, 2. Odstavek, 6 alineja: manjka vejica pred da, v zadnjem stavku se besedilo popravi tako,
da se glasi »in odpelje v danem roku«
-18. člen: uprava naj preveri kako je z zakonsko podlago glede pridobitve lastninske pravice (ali se
res lahko prenese le na podlagi pravilnika)
19. člen, 1. Odstavek se briše vejica po besedni zvezi »po treh mesecih« -v pravilniku naj se poenoti
besedilo 30 dni in mesec dni (uporablja naj se ena besedna zveza, priporoča se 30 dni)
-definirati bi bilo potrebno obveščanje lastnika (nikjer ni napisano, da se pred prodajo vozila
oziroma ob samem odvozu lahko pozove lastnika, saj javno naznanilo ne zadošča)
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pravilnikom o odstranitvi, hrambi, izdaji,
prodaji in razgradnji vozil.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet za KS se je seznanil z gradivom.
Razpravljali so: Boris Kozelj, Jožef Rozman, Boštjan Trilar, Slavko Savič.
Boris Kozelj:
- Predlagal je da se v 2. točki 8. člena zadnja beseda »odpeljano« nadomesti z besedo
»odstranjeno«.
- Predlagal je, da se v 3. točki 8. člena določi plačilo z gotovino ali s plačilno kartico.
Slavko Savič se je v imenu predlagatelja strinjal s predlogoma svetnika Borisa Kozelja.
Jože Rozman je želel, da se upošteva in odgovori na predlog Komisije za gospodarstvo podan pri
obravnavi točke Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin.
Ob 18.30 je predsedujoči, župan Boštjan Trilar odredil 30 minutni odmor.
Po končanem odmoru je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil.
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (18 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN).
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9. SKLEP O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROGRAMA V ZASEBNEM
VRTCU ČAROBNI SVET D.O.O., PE MIKUJČKI
Uvodno poročilo je podal župan Boštjan Trilar.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano ceno vzgojno-varstvenega programa v
Zasebnem vrtcu Čarobni svet d.o.o. PE Mikujčki in se z njo strinjajo.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša s Sklepom o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu
Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet
d.o.o., PE Mikuljčki.
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA).

10. PREDLOG CEN STORITEV NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI V MESTNI OBČINI
KRANJ
Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, strokovni sodelavec iz Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano ceno storitev na področju ravnanja z odpadki
v MO Kranj ter s predlagano ceno storitve oskrbe s pitno vodo v MO Kranj.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitev ravnanja z odpadki v MOK in predlaga obravnavo
na seji mestnega sveta.
Komisija za gospodarstvo:
Komisija za gospodarstvo se je seznanila s predlogom cen storitev ravnanja z odpadki v MOK.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet za KS se je seznanil s Predlogom cen storitev ravnanja z odpadki. Mestni občini Kranj pa
podajajo pripombe na obračunavanje odvoza bioloških odpadkov in zaračunavanje storitev, ki
niso bile opravljene.
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje
SKLEPE:
1. Potrdi se elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb v Mestni občini Kranj
ter občinah Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada,
- zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. Potrdijo se cene storitev ravnanja z odpadki:
EM
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

zbiranje kom. odpadkov - storitev
zbiranje kom. odpadkov – javna inf.
obdelava kom. odpadkov - storitev
obdelava kom. odpadkov – javna inf.
odlaganje kom. odpadkov - storitev
odlaganje kom. odpadkov – javna inf.
zbiranje bioloških odpadkov

CENA v EUR brez DDV
0,1005
0,0085
0,0634
0,0438
0,1883
0,0734
0,1568

Cene storitev veljajo po preteku veljavnosti cen s proračunom, to je od 1.6.2018.
3. Za obdobje enega leta (od 1.6.2017 do 31.5.2018) se uporabljajo cene storitev ravnanja z
odpadki s proračunom:
EM
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

zbiranje kom. odpadkov - storitev
zbiranje kom. odpadkov – javna inf.
obdelava kom. odpadkov - storitev
obdelava kom. odpadkov – javna inf.
odlaganje kom. odpadkov - storitev
odlaganje kom. odpadkov – javna inf.
zbiranje bioloških odpadkov

CENA v EUR brez DDV
0,0956
0,0055
0,0362
0,0438
0,1883
0,0734
0,1660

Sprejeto soglasno (17 PRISOTNIH: 17 ZA).

11. PREDLOG CEN STORITVE OSKRBE S PITNO VODO V MESTNI OBČINI KRANJ
Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, strokovni sodelavec iz Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Stališča komisij:
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Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano ceno storitev na področju ravnanja z odpadki
v MO Kranj ter s predlagano ceno storitve oskrbe s pitno vodo v MO Kranj.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitve oskrbe s pitno vodo MOK in predlaga obravnavo
na seji mestnega sveta.
Komisija za gospodarstvo:
Komisija za gospodarstvo se je seznanila s predlogom cen storitve oskrbe s pitno vodo v MOK.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet za KS se je seznanil s Predlogom cen storitve oskrbe s pitno vodo.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje
SKLEPE:
1. Potrdi se elaborat o oblikovanju cen storitve oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter
občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko.
2. Potrdijo se cene storitve oskrba s pitno vodo:
EM
vodarina
m3
omrežnina voda
mesec/DN 20

CENA v EUR brez DDV
0,44
5,36

Cene storitev veljajo po preteku veljavnosti s proračunom, to je od 1.6.2018.
3. Za obdobje enega leta (od 1.6.2017 do 31.5.2018) se uporabljajo cene oskrbe s pitno vodo s
proračunom:
EM
CENA v EUR brez DDV
vodarina
m3
0,42
omrežnina voda
mesec/DN 20
6,38
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA).

12. CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE KRANJ
Uvodno poročilo je podal župan Boštjan Trilar.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano Celostna prometna strategija MO Kranj.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila s Celostno prometno strategijo Mestne občine Kranj
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Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Celostno prometno strategijo Mestne občine Kranj.
Razpravljali so: Jože Rozman, Marjan Bajt, David Trošt in Janez Ziherl.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj.
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA).

13. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV MESNTEGA SVETA
1. Helena Sitar:
- Opozorila je na cesto na Rupo, ki je bila narejena lansko leto, od Švabske vasi do Kokrice.
Narejen je bil pločnik, ki ima betonske robnike. Te pa so ob zadnjem sneženju poškodovali
80 % s snežnimi plugi. Zgornja plast robnikov je podrgnjena in se krušijo. Asfalt pločnika
je valovit, ni lepo narejen. Kolesarske steze pa sploh ni. Prosila je, če lahko kdo to pregleda.
- Opozorili so jo na most pri Supernovi. Ograjo mostu je pred časom zadel tovornjak. Ograja
je zaščitena z dvema deskama, ki sta povezani z tanko žico. Prosila je, da se ograja
ustrezno pregleda in popravi.
2. Vlasta Sagadin:
- Opozorila je na slabe ceste v občini Kranj in sicer na odsek ceste iz smeri Mlaka Goriče,
ko gre levo v gozd proti Letencam. Podobno v obupnem stanju je vsa pokrpana cesta od
Labor proti Orehku. Prosila je, da se najprej v plan prioritet za leto 2019 uvrsti ta dva
odcepa. Do naslednje seje naj pristojne službe pripravijo plan prioritet sanacij odsekov cest
v občini.
- Most čez Kokro pri Hujah. Tam so odstranjene ovire in čez most zopet vozijo tovornjaki.
Vprašala je, kdo ima pristojnosti da te ovire postavi nazaj, da se ta most uporablja izključno
za pešce, kolesarje, motoriste.
- Stanovalci večstanovanjskih stavb na Planini in na Hujah so jo opozorili, da imajo strašne
težave kadar želijo odstraniti kakšna drevesa, ki rastejo na občinskem zemljišču v
neposredni bližini njihovih objektov in že resno ogrožajo njihove fasade, parkirišča. V
zadnjem času je bila s strani občine štirikrat zavrnjena odstranitev dreves. Pri pristojnih
službah naj se preveri kaj je razlog, ker gre za stara posušena drevesa, gre za alergena
drevesa, gre za drevesa, ki jih veter lahko zruši.
- Bliža se državni praznik. Opozorila je, da se na kandelabrih pojavi premalo zastav. Vedno
so izgovori, da niso prave cevi, nimajo tulcev za zastave. Komunali Kranj je predlagala, da
fond zastav obnovijo, nabavijo kakšne nove in glede na pomembnost praznika tudi bolje
pogosto postavijo zastave. Upošteva naj se protokol izobešanja zastav ob občinskih in
državnih praznikih.
3. Irena Dolenc:
- Izpostavila je dve vprašanji krajanov zadnje ulice v Zgornjih Bitnjah, tik ob KS Stražišče.
Pred časom se je po zaključenem projektu Gorki v Zg. Bitnjah se je na Mestni svet obrnila
s pobudo krajanov iz ulice med hišnima številkama Zg. Bitnje 152 in Zg. Bitnje 164, ki so
bili iz projekta Gorki izpuščeni. Nekaj se je vendarle dogajalo tudi pri njih, saj so do njihovih
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hiš od takrat pa do danes pripeljali plinovod in optični kabel. Še vedno pa se počutijo
neenakopravno obravnavani glede na sosednjo ulico, ki že spada pod KS Stražišče. Na
novo kanalizacijo skoraj ne upajo več, stara pa ni rešena optimalno in ni v skladu s
standardi EU ter poteka po privatnih zemljiščih izven cestišča in izključuje hiše na koncu
ulice, ki so ohranile greznice. Želijo dobiti odgovore na dve vprašanji:
 Kdaj bo tudi v njihovi ulici položen nov vodovod?
 Kdaj bo prišlo do obnove poškodovane ceste, ko bo ob obnovi rešen tudi problem
poplavljanja, ki je problem že ob kratkotrajnih nalivih? Slikovni material o poplavah je
bil predložen ob že obravnavani pobudi.
Prerazporeditve iz enega NRP, ki se ne bo izvedel, na nov NRP so vedno zelo sporne,
zakaj dati točno določenemu projektu prednost pred ostalimi. Vprašala je, ali obstaja
kakšen vrstni red NRP-jev, ki niso vključeni v redni proračun. Je proti takim
prerazporeditvam, kot je bila danes obravnavana pod točko Premoženjske zadeve.
Predlagala je, naj v prihodnje sredstva ostanejo nerazporejena ob neizvedbi NRP in ta
sredstva naj počakajo, da se razporedijo v proračun za prihodnje leto.

4. Gorazd Copek:
- Seznanil je prisotne s predlogom svetniške skupine Več za Kranj. VZK bo skupaj z ostalimi
političnimi strankami in listami vložil predlog za peticijo za ohranitev samostojnosti in
zagotovitev ustreznega sistemskega financiranja Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo
Kranj. Kot je znano, je Ministrstvo za zdravje zelo pohitelo z akcijo pridružitve Bolnišnici
Jesenice. S pomočjo SDS so pridobili 20.000 podpisov, ki so bili leta 2010 že zbrani in jih bodo
priložili tem podpisom, ki jih bodo zbirali sedaj v roku enega meseca. Začeli bodo tudi akcijo
preko medijev.
Mag. Ana Pavlovski:
- V imenu SD je izrazila podporo za ohranitev suverenosti kranjske porodnišnice. Pri SD se zelo
trudijo in so aktivirali tudi poslansko skupino, ki je na ministrico naslovila poslansko vprašanje.
Prav tako apelirajo na ministrico, da se sama osebno udeleži sestanka, ki je v torek skupaj z
županom. Resnično želijo, da ne delajo tako drastičnih rezov kot je združevanje, ampak da
poiščejo eno najboljšo možno rešitev, da ohranijo samostojnost kranjske porodnišnice.
5. Jakob Klofutar:
- Podal je predlog v zvezi s kadrov v povezavi z ugotovitvami in dosedanjim delovanjem v novi
sestavi sveta zavoda Kranjski vrtci. Uprava MOK bo na predlog uprave Kranjskih vrtcev
pripravila predlog o povečanju kadrov v Kranjskih vrtcih, da s tem zagotovijo zakonito delovanje
javnega vrtca.
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.
Zapisala
Milena Bohinc
Boštjan Trilar
ŽUPAN

Boris Vehovec
PODŽUPAN
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