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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: 900-26/2017-8-(52/04) 

Datum:   20.12.2017 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 

33. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 20.12.2017 ob 16.00 uri v 

sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo sta vodila župan Boštjan Trilar in podžupan Boris Vehovec. 

 

Navzoči člani in članice Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Alenka 

Benčina, Gorazd Copek, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, Milorad Gogić, mag. Branko Grims, mag. 

Barbara Gunčar, Bojan Homan,  Jakob Klofutar, Boris Kozelj, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana 

Pavlovski, Damijan Perne, Damjana Piškur, Natalija Polenec, mag. Franc Rozman, Jožef Rozman, 

Vlasta Sagadin, Helena Sitar, mag. Drago Štefe, mag. Zoran Stevanović, mag. Andrej Šušteršič, mag. 

Primož Terplan, Gregor Tomše, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Darinka Zorko 

in Tina Žalec Centa. 

 

Odsoten je bil član Janez Černe. 

 

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,  

Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, Eva Mlakar – Služba 

notranje revizije, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Marko Kocjančič 

– Komunala Kranj, Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 

 

Navzoča predstavnika medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas in Peter Šalamon – Infonet media. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 26 članov in članic Mestnega sveta 

Mestne občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  

 

Na mizo je bilo posredovano naslednje gradivo: seznam sklepov delovnih teles Mestnega sveta MOK, 

poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta, dva odgovora na svetniška vprašanja. Opredelitev do 

pripomb na Odlok o proračunu MOK za leto 2018 ter soglasje k določbi 2. odstavka 36. člena Odloka 

o koncesiji za odpadke je bilo v torek, dne 19.12.2017 svetnikom posredovano po elektronski pošti.  

K Aktu o ustanovitvi RCERO Ljubljana je posredovan popravek določbe druge točke 5. člena 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je, ker ni bilo predlagane nobene premoženjske zadeve, 3. točko 

umaknil iz dnevnega reda. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 
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Za 8. predlagano točko - Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje Mestne občine Kranj je predsedujoči, v kolikor ne bo vsebinskih pripomb na osnutek odloka, 

napovedal sprejem po skrajšanem postopku.  

 

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

 

DNEVNI RED:  

 

1. Potrditev zapisnika 32. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.11.2017 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 – predlog 

4. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Mestne občine 

Kranj – predlog  

5. Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana 

6. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za del območja Kokrica KO 20–dopolnjen osnutek (1. 

obravnava) 

7. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine 

Kranj - osnutek 

8. Obvezna razlaga petindvajsetega odstavka 2.1.1.2. točke 9. člena Odloka o izvedbenem 

prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 

10. Sklep o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske 

vzgoje 

11. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj  

12. Prometna ureditev in načrt razvoja širšega parka Bobovek   

13. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 32. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

22.11.2017 IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podala Senja Vraber, 

direktorica mestne uprave. 

 

Razpravljal je Bojan Homan, ki je ponovno vprašal in prosil, da se do naslednje seje pripravi seznam 

kvot, kako so bile razporejene po političnih strankah.  

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 22.11.2017  ter poročilo o 

izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (23 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 4 NEOPRED). 
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2. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. MNENJE O KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATELJA/ICO OŠ OREHEK KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podala mag. Barbara Gunčar, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja.  

 

Razpravljali so: mag. Franci Rozman, mag. Barbara Gunčar in Boštjan Trilar.  

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je povedal, da je Svet zavoda OŠ Stražišče že odločal o 

imenovanju ravnatelja, vendar niso izbrani nobenega kandidata, niti ne imenovali v.d. ravnatelja, zato 

je obravnava te točke brezpredmetna. Obravnavano točko je umaknil.  

 

 

 

B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA – DOM 

UPOKOJENCEV KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podala mag. Barbara Gunčar, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja.  

 

Razpravljali so: Saša Kristan, Bojan Homan, Jožef Rozman, mag. Zoran Stevanović, Alenka Benčina, 

mag. Ana Pavlovski, Vlasta Sagadin, mag. Franc Rozman, mag. Barbara Gunčar, mag. Primož 

Terplan, mag. Igor Velov in Boštjan Trilar.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

V Svet zavoda Dom upokojencev Kranj se kot predstavnico lokalne skupnosti, Mestne občine Kranj, 

imenuje Zvonka Krančan.  

 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu. 

 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 16 ZA, 7 PROTI, 3 NEOPREDLJENI). 

 

 

 

 

3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2018 – PREDLOG 

 

Uvodno poročilo je podal župan Boštjan Trilar.  

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 – 

predlog.   

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne 

občine Kranj za leto 2018 in nanj v delu, ki sodi v okvir delovnega področja komisije, nima pripomb.  



4 
 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  

Komisija soglaša s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018. 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018. 

 

Komisija za turizem:  

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 – predlog. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 

2018. 

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018. 

 

Razpravljala sta: Marjan Bajt in Bojan Homan.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 z obrazložitvami. 

2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2018 do l. 2021. 

3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2018. 

4. Sprejme se program razpolaganja z  nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2018. 

5. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2018. 

6. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2018.  

7. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2018 z obrazložitvijo. 

8. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l. 2018. 

9. Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževane občinskih cest, meteorne kanalizacije, 

avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin izven mestnih krajevnih 

skupnosti za proračunsko leto 2018. 

10. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2018 se določijo v skupni višini 73.334,00 EUR 

oziroma 185,19 EUR/svetnik/mesec. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

 

 

4. ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST 

KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA 

KOMUNALNIH ODPADKOV Z OBMOČJA MESTNE OBČINE KRANJ – PREDLOG 

 

Uvodno poročilo sta podala Slavko Savič, sodelavec iz Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe ter Marko Kocjančič, direktor Komunale Kranj. 

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 
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Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov z območja Mestne občine Kranj. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj. 

 

Razpravljali so: mag. Primož Terplan, Saša Kristan in Jože Rozman.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov z območja Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (25 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 2 NEOPREDLJENA). 

 

 

 

 

5. AKT O USTANOVITVI SVETA RCERO LJUBLJANA 

 

Uvodno poročilo sta podala Slavko Savič, sodelavec iz Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe ter Marko Kocjančič, direktor Komunale Kranj. 

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija se je seznanila z Aktom o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila z Aktom o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana, se z njim strinja s pripombo, 

da se v drugi točki 5. člena za besedama »na način,« spremeni besedilo tako, da se glasi: »da ima pri 

glasovanju seštevek glasov županov občin ustanoviteljic SU.«. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Aktom o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj sprejme sklep o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
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Župan Boštjan Trilar je vodenje seje predal podžupanu Borisu Vehovcu. 

 

 

6. ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA KOKRICA KO 20–

DOPOLNJEN OSNUTEK (1. OBRAVNAVA) 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o podrobnem prostorskem načrtu območja Kokrica 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila z dopolnjenim osnutkom Odloka o občinskem prostorskem načrtu za del 

območja Kokrica KO 20. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu za del območja 

Kokrica KO 20–dopolnjen osnutek (1. obravnava) 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnjen osnutek (prva obravnava) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

del območja Kokrica KO 20 v prvi obravnavi. 

 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (20 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDLJEN). 

 

 

 

7. ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 

OBMOČJE MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o dopolnitvi 

Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj in nanj nima 

pripomb. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč za območje Mestne občine Kranj.  
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Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj. 

 

Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj 

se sprejme po skrajšanem postopku.  

 

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

 

2. Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne 

občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

 

 

8. OBVEZNA RAZLAGA PETINDVAJSETEGA ODSTAVKA 2.1.1.2. TOČKE 9. ČLENA ODLOKA O 

IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podala Darinka Zorko, predsednica Statutarno pravne komisije. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila z obvezno razlago petindvajsetega odstavka 2.1.1.2. točke 9. člena Odloka o 

izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj.  

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Obvezno razlago petindvajsetega odstavka 2.1.1.2. točke 9. 

člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. 

 

Razpravljala sta: Bojan Homan in Janez Ziherl.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se obvezna razlaga petindvajsetega odstavka 2.1.1.2. točke 9. člena Odloka o izvedbenem 

prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

 

 

9. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VRTEC 

 

Uvodno poročilo k tej točki je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij:  
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija se strinja s predlaganim besedilom s pripombo, da se v tretji točki obrazložitve beseda 

»odloka« zamenja z besedo »pravilnika« in v drugi alineji četrte točke obrazložitve za besedo 

»začasno« doda beseda »prebivališče«. 

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, dal v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 

 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (25 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 2 NEOPREDLJENA). 

 

 

 

10. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 

NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

Uvodno poročilo k tej točki je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s Sklepom o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske 

vzgoje. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Razpravljala sta: Bojan Homan in Manja Vovk.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju 

predšolske vzgoje. 

  

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

 

 

 

11. SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA M2 KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V 

MESTNI OBČINI KRANJ  

 

Uvodno poročilo k tej točki dnevnega reda je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 

nanj nima pripomb.  
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Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s predlaganim Sklepom o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske 

površine v Mestni občini Kranj.  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Sklepom o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne 

stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2018. 

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, dal v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj. 

 

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

 

 

 

 

12. PROMETNA UREDITEV IN NAČRT RAZVOJA ŠIRŠEGA PARKA BOBOVEK   

 

Uvodno poročilo k tej točki dnevnega reda je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s poročilom o prometni ureditvi in načrtu razvoja širšega parka Bobovek. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Prometno ureditvijo in načrtom razvoja širšega parka 

Bobovek. 

 

Razpravljala je svetnica mag. Barbara Gunčar.  

 

Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 

 

 

 

 

13. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 

1. Saša Kristan:  

- Opozorila je na problematiko parkirišč pri Zdravstveni postaji Stražišče. Dobila je odgovor na svoje 

vprašanje, s katerim ni zadovoljna. Na parkirišču zdravstvene postajo parkirajo zaposleni iz več 

ambulant, šolniki, mehaniki iz Avtohiše Vrtač, obiskovalci cerkve, pacienti pa nimajo nikjer parkirati. 

Zanimalo jo je, kdaj se da narediti okoli modre cone, ali je potrebna ali ne in kako bi se lahko ta problem 

rešil. Redarji hodijo zelo pogosto okoli in pišejo kazni. Prosila je, da se zadeva nekako reši ali pa naj se 

umakne modra cona.  

 

2. Vlasta Sagadin:  
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- Predlagala je, da bi Kranj po vzoru večjih slovenskih in evropskih mest na Slovenskem trgu postavil 

ekran za ogled glavnih informacij, ki so zanimive za pešce, za kolesarje, za avtomobiliste, na katerem 

bi bile informacije o vremenski napovedi, točni čas, prometne razmere in ostale primerne informacije.  

- Dne 24.11.2017 je bila javna dražba v Slovenj Gradcu, na kateri so se prodajale tri parcele, ki ležijo v 

neposredni bližini centralne čistilne naprave v Kranju. Zanimiva je bila zlasti parcela št. 558/1 k.o. 

Drulovka. Vprašala je, zakaj Mestna občina Kranj ni uveljavljala predkupne pravice za to parcelo, saj bi 

se s tem lahko dokončala protihrupna ograja, sprehajalna pot ob reki Savi in ostalo.  

 

3. Mag. Barbara Gunčar:  

- Predlagala je, da se svetnicam in svetnikom omogoči pisanje člankov v Kranjske novice, da tudi na ta 

način sporočajo svoja prizadevanja.  

- Zanimalo jo je, kaj je sedaj s kranjsko porodnišnico, kako je z vodstvom, so kakšne nove investicije. 

 

4. Mag. Ana Pavlovski:  

- Maja 2016 je dala pobudo za ureditev ležečih policajev na Ulici Rudija Šelige med trgovino Spar 1 in 

Spar Planina. Občina je postavila prometni znak za zmanjšanje hitrosti, ki pa ne zadostuje. Otroci na 

OŠ Matija Čopa so to cesto označili kot eno najbolj  nevarnih poti do šole. Zanimalo jo je, ali se lahko 

preveri možnost postavitve ležečih policajev.  

 

5. Bojan Homan:  

- V obnovljeno Zdravstveno postajo Stražišče se je preselilo nekaj ambulant, ki so bile prej locirane v 

tovarni Sava in tja hodijo tudi savski delavci na sistematske zdravstvene preglede. Res je parkirišče 

premajhno. Zraven se gradi nova telovadnica. Nasproti cerkve pri tovarni Sava je makadamsko 

parkirišče. Predlaga, da se pregleda lastništvo parkirišča in razmisli o eventuelnem sovlagateljstvu, da 

se parkirišče komunalno uredi in asfaltira. To parkirišče bo služilo za obiskovanje zdravstvenega doma, 

telovadnice in širšega območja Stražišča.  

 

6. Dr. Andreja Valič Zver:  

- Opozorila je, da je prehod za pešce na Ulici Rudija Šelige (pobuda mag. Pavlovski) zelo slabo osvetljen. 

V jutranjih in večernih urah je izredno slaba vidljivost na tem prehodu.  

Predlagala je, da bi se ozelenilo ta del Kranja in nasadilo drevesa, od krožišča in mimo nove trgovine 

Eurospin do Planet Tuša.  

- Opozorila je na parkirišča ob cesti Ulice Rudija Šelige. Parkirišča so ob cesti, kjer ni pločnika in ljudje 

prečkajo območje čez hribčke v ledu in snegu. Predlagala je, da se tisto območje uredi na način, da bi 

investicija terjala čim manjše stroške, mogoče s stopničkami.  

- Zahvalila se je za odgovor na vprašanje o investiciji Regijsko vadbeni center. Predlagala je, da se 

razmišljanje o športnem hotelu razširi v neko hišo športa, zdravja, rekreacije, o neki širši vsebini, ki je 

potrebna za pridobitev tujih soinvestitorjev. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

 

        Boštjan Trilar 

        Župan 

 

 

 

 

 

 

        Boris Vehovec 

        Podžupan 


