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Z A P I S N I K 

 

 

 

35. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 18. 6. 2014, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil podžupan mag. Janez Frelih. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Jernej Bizjak, Janez Bohorič, Stanislav 

Boštjančič, dr. Ilija Dimitrievski, Beno Fekonja, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, Alojz 

Gorjanc, Bojan Homan, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Ludvik Kavčič, Jure Kristan, mag. Andrejka 

Majhen, Nada Mihajlović, Matej Gal Pintar, Jakob Piskernik, Alenka Primožič, Nataša 

Robežnik, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, Smiljana Vončina 

Slavec, dr. Andreja Valič Zver, Klemen Valter, mag. Igor Velov in Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili svetniki: Evstahij Drmota, Darja Kovačič, Saša Kristan, Jože Lombar, Alojzij 

Potočnik, Gregor Tomše in župan Mohor Bogataj. 

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Mitja Herak, 

direktor občinske uprave, Mirko Tavčar – načelnik Urada za finance, Nada Bogataj Kržan -  

načelnica Urada za družbene dejavnosti, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v Uradu 

direktorja, Boštjan Gradišar – načelnik Urada za okolje in prostor, Janez Ziherl – načelnik 

Urada gospodarstvo in gospodarske javne službe direktorja, Tanja Hrovat – vodja Službe za 

investicije v Projektni pisarni, Svetlana Draksler  in Milena Bohinc – sodelavki v Uradu 

direktorja. 

 

Na mizo je bil svetnikom in svetnicam posredovan seznam sklepov delovnih teles Sveta 

MOK. K 2. točki Kadrovske zadeve je predložena zadeva: A. Imenovanje predstavnika v Svet 

Vzgojnega zavoda Kranj. K 4. točki – Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč so 

posredovana dodatna pojasnila na predlog Statutarno pravne komisije. Zaradi pripomb na 
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komisijah in neusklajenosti je predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, umaknil 8. točko 

dnevnega reda - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega 

prometa v Mestni občini Kranj – prva obravnava, ostale točko se ustrezno preštevilčijo. Vse 

prisotne je povabili vabilo na pregled opravljenega dela na gradbiščih projektov »Odvajanje 

in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save, Kranjskega in Sorškega polja-

2. sklop in Oskrbe s pitno vodo na območju zgornje Save«, ki bo v ponedeljek, 23.6.2014. 

Več o tem je zapisano na priloženem vabilu. 

 

 
Razprave na predlog dnevnega reda ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 34. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.5.2014 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve 

4. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj – prva 

obravnava 

5. Odlok  o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice 

na lesno biomaso »DOLB Trstenik« – prva obravnava 

6. Odlok  o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice 

na lesno biomaso »DOLB Mavčiče« – prva obravnava 

7. Odlok  o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice 

na lesno biomaso »DOLB Goriče« – prva obravnava 

8. Obvezna razlaga prve alineje (2.1.) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja   

9. Seznanitev s pripravo nove Strategije trajnostnega razvoja MOK 2014-2023 

10. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj Mestne 

občine Kranj v najem 

11. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj  

12. Odredba o cenah za odstranitev vozil  

13. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v 

MOK 

14. Program športa v Mestni občini Kranj za leto 2015  

15. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 
 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 19 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 34. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

21.5.2014 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 34. seje je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave. Na seji je 

bilo sprejetih 13 sklepov, vsi so izvršeni oziroma v izvrševanju.  
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Vlasta Sagadin:  

- Zanimalo jo je, ali je bil že objavljen razpis za oživljanje starega mestnega jedra za 

sofinanciranje najemnin v skupni višini 20.000 €. 

 

Mitja Herak:  

- Gre za državno pomoč, občina potrebuje soglasje Ministrstva za finance, ki bo do konca 

meseca prišlo. Ko bo izdano, bo občina lahko objavila razpis. 

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Predlagal je, da se na 8. strani zapisnika, pri izvajanju svetnika Alojzija Ješeta doda 

naslednji stavek »Krajani bodo dom obnovili s prostovoljnim delom, občina z obnovo ne 

bo imela stroškov.« 

 

Predsedujoči, mag. Janez Frelih, je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 34. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.5.2014 s pripombo, dano v 

razpravi, in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).  

 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Imenovanje predstavnice v Svet Vzgojnega zavoda Kranj 

 

Uvodno poročilo je podal Beno Fekonja, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Za predstavnico lokalne skupnosti se v Svet Vzgojnega zavoda Kranj imenuje  Marjeta 

Okršlar, Kebetova ulica 20, Kranj. 

 

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

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Sodna poravnava glede prenosa vodovoda Golnik in kanalizacije Golnik v last 

Mestne občine Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja.  

 

Stališča komisij:  

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da komisija nima 

pripomb na predlagano gradivo. 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za finance, je povedala, da so se člani 

komisije seznanili s zadevo in predlagajo sprejem. 

 

Mag. Branko Grims, predsednik Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč,  

je povedal, da komisija podpira predlagane sklepe.  

 

Alojzij Ješe, podpredsednik Komisije za kmetijstvo, je povedal, da se je komisija seznanila in 

podpira predlagano zadevo.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v sprejem naslednji 

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj soglaša s sklenitvijo sodne poravnave pred Okrožnim sodiščem v 

Ljubljani v pravdni zadevi, ki se vodi pod opravilno številko XII Pg 3235/2010 in III Pg 

4651/2012, ter pod mediacijsko  številko  g M 249/2013, glede prenosa vodovoda Golnik in 

kanalizacije Golnik v last Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

B. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na delu zemljišč parcelna številka 636/0 in 

657/0, obe k.o. 2139 – Mavčiče 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja.  

 

Stališča komisij:  

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da komisija nima 

pripomb na predlagano gradivo. 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za finance, je povedala, da so se člani 

komisije seznanili s zadevo in predlagajo sprejem. 
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Mag. Branko Grims, predsednik Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč,  

je povedal, da komisija podpira predlagane sklepe.  

 

Alojzij Ješe, podpredsednik Komisije za kmetijstvo, je povedal, da se je komisija seznanila in 

podpira predlagano zadevo.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v sprejem naslednji 

 

SKLEP:  

 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na delu zemljišča parc. št. 636/0 in 657/0, obe k.o. 

2139 – Mavčiče, ki bo po opravljeni geodetski odmeri pridobilo novo parcelno številko in v 

naravi ne predstavlja javnega dobra.  

 

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

 

 

C. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja.  

 

Stališča komisij:  

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da komisija nima 

pripomb na predlagano gradivo. 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za finance, je povedala, da so se člani 

komisije obravnavali zadevo in se strinjajo. 

 

Mag. Branko Grims, predsednik Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč,  

je povedal, da komisija podpira predlagane sklepe.  

 

Alojzij Ješe, podpredsednik Komisije za kmetijstvo, je povedal, da se je komisija seznanila in 

podpira predlagano zadevo.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v sprejem naslednji 

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za 

leto 2014. 

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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D. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja.  

 

Stališča komisij:  

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da komisija nima 

pripomb na predlagano gradivo. 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za finance, je povedala, da so se člani 

komisije obravnavali zadevo in se strinjajo. 

 

Mag. Branko Grims, predsednik Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč,  

je povedal, da komisija podpira predlagane sklepe.  

 

Alojzij Ješe, podpredsednik Komisije za kmetijstvo, je povedal, da se je komisija seznanila in 

podpira predlagano zadevo.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v sprejem naslednji 

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2014. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

E. Odprtje novega NRP Komunalna ureditev Industrijske cone Laze 

 

Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Službe za investicije v Projektni pisarni. V 

drugem delu sklepa je tipkarska napaka o višini skupnih sredstev in sicer je pravilno »40.000 

€« 

 

Stališča komisij:  

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za finance, je povedala, da je komisija 

obravnavala to točko in se strinja s predlaganim sklepom. 
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Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

1. V Načrt razvojnih programov 2013-2016 se uvrsti investicijo za komunalno ureditev 

Industrijske cone Laze. 

2. Sredstva v višini 40.000 € se iz NRP 40600029 LN Planina – jug, postavka 230503 LN 

Planina jug – zemljišča, podkonto 420401 Novogradnje, prerazporedijo na nov NRP 

Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, in sicer na naslednje postavke:  

- 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420804 Načrti in 

druga projektna dokumentacija 10.000 EUR, podkonto 420600 Nakup zemljišč 

10.000 EUR, podkonto 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih 

izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 2.000 EUR; 

- postavka 231003 Cestna razsvetljava – investicije, podkonto 420804 Načrti in 

druga projektna dokumentacija 1.500 EUR; 

- 231007 Oskrba z vodo – investicije in invest. transfer, podkonto 420804 Načrti in 

druga projektna dokumentacija 5.000 EUR; 

- 231101 Taksa za obremenjevanje vode, podkonto 420804 Načrti in druga 

projektna dokumentacija 6.500 EUR, podkonto 402920 Sodni stroški, storitve 

odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 2.000 EUR, 402606 

Druga nadomestila za uporabo zemljišča 3.000 EUR. 

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

4. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE 

MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor. Na mizo so 

bila na predlog Statutarno pravne komisije posredovana dodatna pojasnila. 

 

Stališča komisij:  

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je podal pripombe komisije:  

 1. člen: črta se kdo je izdelal Program opremljanja in št. projekta,  

 3. člen, 1. odstavek: obrazložiti je potrebno kaj je to tekstualni del, 

 9., 10., 11.,12. člen: podrobneje je potrebno obrazložiti navedene člene do seje Sveta 

Mestne občine Kranj. 

 

Mag. Branko Grims, predsednik Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč, je 

povedal, da se komisija strinja s predlaganim odlokom. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo, je povedal, da komisija podpira 

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj. 
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Alojzij Ješe, podpredsednik Komisije za kmetijstvo, je povedal, da se je komisija seznanila z 

Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje MOK (prva obravnava). 

 

Mag. Drago Štefe:  

- Vprašal je, ali bo ta nova odmera kaj višja za obstoječe že priključene objekte. 

 

Boštjan Gradišar:  

- Obstoječi, že priključeni objekti, niso predmet tega odloka. Tisti, ki se bodo dejansko na 

novo priključevali, bodo plačali zmanjšan komunalni prispevek za 60 %. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj 

– prva obravnava.  

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

Predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, je predlagal in dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Točke 5. Odlok  o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz 

kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Trstenik« – prva obravnava, 6. Odlok  o načinu 

izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice na lesno biomaso 

»DOLB Mavčiče« – prva obravnava in 7. Odlok  o načinu izvajanja izbirne gospodarske 

javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Goriče« – prva 

obravnava, se obravnava in odloča skupaj. 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN) 
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5. ODLOK  O NAČINU IZVAJANJA IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBE S TOPLOTO IZ KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO »DOLB 

TRSTENIK« – PRVA OBRAVNAVA 

 

6. ODLOK  O NAČINU IZVAJANJA IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBE S TOPLOTO IZ KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO »DOLB 

MAVČIČE« – PRVA OBRAVNAVA 

 

7. ODLOK  O NAČINU IZVAJANJA IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBE S TOPLOTO IZ KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO »DOLB GORIČE« 

– PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe. To gradivo je v obravnavi na seji sveta zato, ker bo za izvajanje izbirne gospodarske 

javne službe potrebno sprejeti odlok, ki bo podlaga za izvedbo razpisa za izbor koncesionarja. 

Če bodo čakali na lokalne volitve, potem odlok letos ne bo sprejet, kar pomeni, da bo težko 

izvesti vse postopke (objaviti razpis, pridobiti gradbeno dovoljenje in koncesionarja ter 

zgraditi DOLB-e do naslednje kurilne sezone. Sredstva se lahko črpajo le do konca leta 2016.  

Namen Odloka Vlade RS o načrtu za kakovost zraka v Mestni občini Kranj je sofinanciranje 

izgradnje DOLB-ov v višini 85 % upravičenih stroškov. Manjkajoči del bi MOK zagotavljala 

s podelitvijo koncesije. Koncesionar bo svojo ponudbo oblikoval tako, da bo cena sestavljena 

iz fiksnega dela in variabilnega dela, ki bo vezan na ceno energenta. Fiksni del bo pa zajemal 

del stroškov investicije, s katerim si bo koncesionar povrnil svoj vložek. Gre za priključitev 

javnih objektov. 

V odloku je zapisano, da se sprejme akcijski načrt, ki je trenutno v medresorskem 

usklajevanju. Sprejme ga mestni svet. Predlog občine je, da bodo v Kranju zgradili tri DOLB-

e, na območjih kjer ni plinskega ali daljinskega omrežja. Na vse ostale pripombe Statutarno 

pravne komisije bo uprava pripravila odgovore do naslednje obravnave odlokov.  

 

Stališča komisij:  

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisija, je podal pripombe za tri odloke 

»DOLB TRSTENIK, MAVČIČE IN GORIČE«. Obrazložitev naj se dopolni tako, da se 

obrazloži: 

 zakaj gre to gradivo že sedaj v obravnavo na sejo Sveta Mestne občine Kranj, glede na to 

da se bo oblikovala nova vlada in tudi nov Svet Mestne občine Kranj in je financiranje 

odloženo po tem obdobju, 

 ali bo koncesionar pobiral od 15 % ali od 85 %, 

 zakaj se enako ne obravnavajo tudi ostale krajevne skupnosti ali se lahko takšna možnost 

da tudi ostalim prebivalcem, obrazloži naj se zakaj so ravno te 3 krajevne skupnosti 

izbrane, 

 kaj bo z amortizacijo, 

 ali se bo cena koncesionarja določala na podlagi z njegove strani vloženih sredstev ali 

bodo sestavni del cene tudi nepovratna sredstva s strani države od katere vrednosti se bo 

obračunavala amortizacija in kdo bo z njo razpolagal, 

 glede na to, da je iz obrazložitve razvidno, da naj bi se oskrbovalo tudi župnišče v 

Goričah, naj se ugotovi, če ne gre v resnici za Dom Krajanov, 
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  potrebno je opredeliti ekonomiko investicije, 

Členi: 

- 2. člen, 5. odstavek: opredeliti je potrebno, kaj pomeni besedna zveza »neločljivo 

povezane«, in kaj pomeni da gre za tiste dejavnosti, ki jih določi pristojna služba občinske 

uprave, 

- 4. člen: zaradi nasprotja v samem stavku, se črta beseda »izključno«. Drugi stavek se 

spremeni tako, da se glasi:« Podrobno bodo javni objekti, ki jih bo zajemala koncesija, 

opredeljeni v razpisu za podelitev koncesije, ter v koncesijski pogodbi«, 

- 7. člen, 2. odstavek: opredeliti je potrebno, katere so osnovne sposobnosti, 

- 7. člen, 2. odstavek, 1. alineja: zamenja se distribucija toplote in proizvodnja toplote, tako 

da je proizvodnja navedena na 1. mestu, 

- 7. člen, 2. odstavek, 2. alineja se glasi:« če je koncesionar finančno in poslovno 

usposobljen za izvedbo investicij«, 

- 7. člen, 2. odstavek, 5. alineja: se črta, 

- 9. člen, 1. odstavek: kdaj lahko koncesionar prekine izvajanje javne službe naj se opredeli 

glede tistih možnosti, ki jih zakon ne pozna, saj v primeru, če so le-te določene za 

zakonom, ni potrebno, da so določene tudi s tem odlokom, 

- 11. člen, 1. odstavek: se popravi tako, da se pred številom 15 doda beseda »največ«, 

- 11. člen, 2. odstavek: na koncu stavka se doda še besedilo:«, vendar najdlje za 1 leto.« 

- 13. člen, 1. odstavek: besedilo se popravi tako da se glasi: » Koncesionarja izbere 

koncedent na podlagi naslednjih meril:« 

- 13. člen, 2. odstavek: besedilo se popravi tako da se glasi: »Koncedent podrobneje 

opredeli in ovrednoti merila v razpisni dokumentaciji«, 

- 14. člen: podrobneje se opredeli v 3. alineji za kakšno garancijo gre, 

- 15. člen: 2. stavek se črta, 

- 18. člen, 4. odstavek: za besedo koncedent se da piko, ostalo besedilo se črta. 

- 20. člen, 6. alineja: za besedo javnosti se doda besedna zveza »z območja izvajanja 

koncesije«, 

- 20. člen, 8. alineja: besedilo uvedeni z javnim predpisom se nadomesti z besedo 

predpisani, 

- 20. člen, 12. alineja: navesti je potrebno kakšne projekte, 

- 20. člen, 15. alineja: na koncu stavka se doda besedilo »s strani 3. oseb«, 

- 20. člen, 16. alineja: drugi del stavka se glasi: »ki jo je zgradil sam;« 

- 21. člen, 4. odstavek: beseda vzdrževalec se nadomesti z besedo koncesionar, 

- 22. člen: 1. stavek se glasi: »Dolžnosti koncedenta so predvsem, da:« 

- 22. člen, 1. alineja: črta se beseda da na začetku stavka, 

- 22. člen, 2. alineja: besedna zveza »pisno obveščanje« se nadomesti z besedno zvezo 

»pisno obvešča«, 

- 25. člen, 1. odstavek: besedna zveza »z zakonom« se nadomesti z »v pogodbi z 

uporabnikom«, 

- 30. člen: v gradivu je potrebno obrazložiti ekonomiko investicije, 

- 32. člen, 1. odstavek: zadnja alineja se spremeni, tako da se glasi: » v primeru začetka 

postopka insolventnosti in drugih primerov prenehanja«, 

- 33. člen, 1. odstavek: 6. alineja se črta, 

- 33. člen, 2. odstavek: črta se besedna zveza »in šeste alinee«, 

- 34. člen, 1. odstavek: opredeliti je potrebno, v katerih primerih pride do odkupa, 

- 35. člen: naslov člena se spremeni v »Sporazumni prenos koncesije«, 

- 35. člen, 1. odstavek: na koncu stavka se doda še besedilo: »in to na način, ki je predpisan 

za izbor koncesionarja«, 

- 35. člen, 2. odstavek: se črta. 
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Komisija še predlaga, da se k osnutku odloka (odlokov) kot priloga doda koncesijska 

pogodba, v vseh primerih, ko se nanjo sklicuje. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganimi Odloki o načinu izvajanja izbirne 

gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Trstenik, 

Mavčiče in Goriče«, s pripombo, da se 4. člen na koncu dopolni z besedilom: »s tem, da mora 

koncesionar obvezno priključiti vse javne objekte v lasti Mestne občine Kranj«. 

 

Razprava:  

 

Jakob Piskernik:  

- Glede na pripombe Statutarno pravne komisije je predlagal je, da se v 7. členu, 2. 

odstavek, črta še 4. alinejo. Strinjal se je, da se mora dati priložnost tudi mladim.  

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Mnogo lastnikov privatnih hiš zanima priključitev na tako kotlovnico. Vprašala je, kakšni 

so pogoji in možnosti za priključitev. Menila je, da bi se o tem lahko krajane obvestilo.  

 

Vlasta Sagadin:  

- Ravno v času pred volitvami se odpira nov projekt v višini 1,5 mio evrov. Vprašala je, po 

kakšnem ključu je bil izbran ravno ta del primestnih krajevnih skupnosti: Trstenik, 

Mavčiče, Goriče.  

- Po ocenah strokovnjaka Janeza Jereba je menila, da so te ocene vrednosti energetske 

obnove prenapihnjene. Premalo je podanih pravih parametrov, po katerih bi lahko ocenili 

vrednosti kotlovnice, zalogovnik, razvodno omrežje. Presenetilo je dejstvo, da se bo 

ogrevalo prostore, ki so naseljeni zgolj in le občasno, prostore gasilskega društva in 

krajevne skupnosti. 

- Vprašala je, ali bodo ti objekti, ki so večinski lasti Mestne občine Kranj pred tem tudi 

energetsko sanirani. 

 

Janez Ziherl:  

- Povedal je, da se bo za vsako območje pripravila idejna študija sistema daljinskega 

ogrevanja, kjer bo določeno tudi variantno ogrevanje manj ali več objektov, priključne 

moči, stroški.  

- Vsi objekti niso energetsko sanirani, ampak kljub temu bo sledila obnova teh objektov. 

Lokacije so bile izbrane zaradi enostavnosti projekta, gruče javnih objektov in imajo 

zastarelo ogrevanje.  

 

Po končani razpravi je predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, je predlagal, da se vse 

pripombe in stališča do naslednje obravnave razčistijo in dal na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz 

kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Trstenik« v prvi obravnavi. 
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2. Sprejme se Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz 

kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Mavčiče« v prvi obravnavi. 

 

3. Sprejme se Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz 

kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Goriče« v prvi obravnavi. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

 

8. OBVEZNA RAZLAGA PRVE ALINEJE (2.1.) TOČKE 11. ČLENA ODLOKA O 

PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO 

URBANISTIČNE ZASNOVE MESTA KRANJA   

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, vodja Urada za okolje in prostor.  

 

Stališča komisij:  

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da komisija ni imela 

pripomb na obvezno razlago. 

 

Alojzij Ješe, podpredsednik Komisije za kmetijstvo, je povedal, da se je komisija strinjala s 

predlogom obvezne razlage. 

 

Razprava:  

 

Jakob Piskernik:  

- Vprašal je, zakaj v enem naselju občina prepoveduje postavitev kioska. 

 

Boštjan Gradišar:  

- Pojasnil je, da se občina posebej do kioskov v tej razlagi ne opredeljuje. Kakor je napisano 

po veljavnem PUP-u, to velja. Pojasnjujemo samo osnovni namen za upravno enoto, da se 

lahko opravljajo spremljajoče dejavnosti v območjih z oznako SE. Kioski so na splošno v 

Mestni občini Kranj prepovedani. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se obvezna razlaga prve alineje (2.1.) točke 11. člena Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja. 

 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA) 
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9. SEZNANITEV S PRIPRAVO NOVE STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

MOK 2014-2023 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe.  

 

Stališča komisij:  

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s pripravo nove Strategije trajnostnega razvoja MOK 

2014-2023, se z njo strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jo sprejme. Hkrati predlagajo, 

da se določi prioritetna lista projektov, na kateri naj imajo najvišjo prioriteto tisti projekti, ki 

so za Kranj nujni in imajo glede na finančne zmožnosti realno možnost izvedbe. Prav tako 

predlagajo, da uprava iz preteklih izkušenj ugotovi, kaj je potrebno še storiti, da bo bolj 

uspešna pri pridobivanju evropskih in državnih sredstev, ki bodo ključni tudi za realizacijo 

projektov določenih v  novi strategiji.  

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s pripravo nove Strategije trajnostnega razvoja 

MOK 2014-2023 

 

Beno Fekonja, predsednik Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija se je seznanila s pripravo nove Strategije trajnostnega razvoja MOK 2014-2023. 

 

Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja s pripravo nove Strategije trajnostnega razvoja MOK 2014-2023. 

Komisija je predlagala, da bi bilo potrebno v okviru razpoložljivih možnosti razmisliti o neki 

obliki svetovanja različnim subjektom, ki bi želeli pridobivati evropska sredstva. 

 

Nataša Robežnik, predsednica Komisija za turizem: 

Komisija za turizem se je seznanila z s pripravo nove Strategije trajnostnega razvoja MOK  

2014-2023. 

 

Alojzij Ješe, podpredsednik Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede  priprave nove Strategije trajnostnega 

razvoja MOK 2014-2023. 

 

Razprava:  

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Prav je, da se strategija pripravi do vsebine, ki bo primerna za novo vodstvo in novo 

sestavo mestnega sveta, da bodo imeli boljša in bolj konkretna izhodišča za svoje delo v 

naslednjih štirih letih. Predlagala je, da se konkretne projekte, ki so navedeni v gradivu, 

poveže v neke sklope, ki bi pokazali usmeritev, katere dele in kaj želijo v Kranju rešiti. 

Manjka vez med zelo splošnimi cilji in 14 projekti, ki razdrobljeno obravnavajo vsak svoj 

segment. 
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- Podala je konkreten predlog glede projekta Kranj-univerzitetno središče, ki bo 

kratkoročno zelo težko uresničljiv. V preteklosti so bili že zelo daleč predlogi, da se v 

Kranj pripelje ena od kateder Fakultete za elektrotehniko oz. računalništvo, ki je zelo 

tesno vezana z drugimi projekti: Smart Kranj, Tehnološki park na Laborah, in drugimi. 

Predlagala je, da se v Kranju prične z malimi koraki, kot je ustanovitev katedre katere od 

fakultet.  

 

Ludvik Kavčič:  

- To strategijo so obravnavali tudi na obrtni zbornici. Pohvalili so koncept in izvirne 

predloge. Opozorili so na dejstvo, da se obstoječe male podjetnike v strategiji nikjer ne 

vidijo direktno oz. so premalo izpostavljeni. Kljub temu, da so pomemben segment 

gospodarstva, ki zaposluje in ne dela izgub, odvaja lep del dohodnine in drugih dajatev za 

lokalno skupnost, niso dovolj upoštevani. Gospodarski razvoj in tudi usmeritev občine bi 

morale temeljiti na malih, zdravih podjetjih. Vsekakor podpirajo stališče, da so pomembne 

nove tehnologije, mlada podjetja, inovativnost, socialno podjetništvo. Vseeno pa je več 

pozornosti potrebno dati že obstoječim podjetjem, ki bi se lahko z minimalno pomočjo 

mnogo hitreje razvila in več zaposlovala kot podjetja, ki se šele ustanavljajo in je njihov 

uspeh v bodočnosti mnogo bolj tvegan. Zato predlagajo, da se v tej strategiji to tudi 

opredeli in upošteva malo gospodarstvo v Kranju. 

 

Beno Fekonja:  

- Ob sprejemu prejšnje strategije so velikokrat poudarjali, da je to spisek želja. Že takrat je 

bilo jasno, da bo ni moč vsega izpeljati, ker je bil znan tako velik razkorak med tem, kaj 

želijo doseči in koliko so finančno zmožni. Ključno je, da strategijo nikakor ne gre 

usklajevati s ključnimi udeleženci po sprejemu, ampak seveda pred sprejemom. Na nivoju 

občine imajo turistično strategijo, Regionalni razvojni svet sprejema gorenjsko strategijo. 

Če bodo znali vse strategije dobro uskladiti z medobčinskimi in meddržavnimi, je lahko ta 

strategija uspešna. 

- Do sprejema strategije bi veljalo pripraviti seznam projektov, ki so nujni za izvajanje. Res 

pa je, da je sedaj priložnost, da se izpostavi v strategiji ključne projekte, ki jih želi občina 

realizirati.  

- Pohvalil je vse pripravljavce in apeliral, da se vključi v pripravo vse udeležence, nevladni 

sektor, veliko gospodarstvo, javni sektor, izobraževanje. Obrtni zbornici je predlagal, da 

poda konkretne predloge, ki naj opredelijo, kaj lahko lokalna skupnost naredi za obrtnike. 

 

Mag. Drago Štefe:  

- Menil je, da so te strategije postavljene za predolga obdobja z nerealnimi pričakovanji. V 

bistvu je pa zdaj prišel čas, ko se lahko izvaja samo še ekonomija manjkajočih sredstev. 

 

Bojan Homan:  

- Bistvo problema Slovenije je, da nima ene trdne vlade, trdnega koncepta in trdne jasne 

države. Ključne se mu zdijo urejene državne smernice, jasna pot države, potem lahko tudi 

občina piše in uresničuje svojo strategijo. 
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Mag. Andrej Šušteršič:  

- Menil je, da bi morali na začetku mandata imeti določene prioritete programa ter ga 

pozicija in opozicija podpreti. Za temi prioritetami stremeti in bi konec mandata lahko 

pokazali nek uspeh. Ta strategija je dober program za novega župana. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski:  

- Sodeloval je pri prejšnji strategiji in tudi pri tej. Poskušali so vse, kar je znanega in vse kar 

je potrebnega vključiti in uskladiti z regionalnim razvojem Gorenjska. Pričakuje, da bodo 

šla ta dopolnjena gradiva v javno razpravo, potem pa v postopke sprejema. Poskušali so se 

približati realnim okvirom.  

 

Matej Gal Pintar:  

- Upa, da bo s to strategijo v prvi vrsti za izvajanje le-te motivirana občinska uprava. Ta 

strategija mogoče nakazuje zgolj to, kaj si želijo, kaj delajo, kje bo boljše in da se bo 

končno določilo neko odgovorno osebo v prihodnjem mandatu, kdo bo od tega kaj izvajal. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je bila podpisana pogodba o 

sofinanciranju z državo za projekta Gorki in vodovod Bašelj Kranj šele 28.3.2014. Do takrat 

ni bilo jasno, na kakšen način bodo ta največja projekta v zgodovini Kranja financirali. 

Dejstvo pa je, da ju je potrebno realizirati zaradi evropskih direktiv po gradnji kanalizacije do 

leta 2015. Vodovod je pa strateškega pomena za Kranj. Ves čas trajanja mandata je bilo 

odprto vprašanje finančnih virov teh dveh projektov. Omenil je tudi novo finančno 

perspektivo 2014-2020, iz katere bodo za načrt razvoja urbanih mest črpali sredstva v višini 

10 mio evrov. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s pripravo nove Strategije trajnostnega razvoja MOK 

2014 - 2023. 

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

10. PRAVILNIK O PRENEHANJU VELJAVNOSTI PRAVILNIKA O ODDAJANJU 

PROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja. 

 

Stališča komisij:  

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano gradivo. 
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Mag. Branko Grims, predsednik Stanovanjske komisije: 

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

podpira. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj 

Mestne občine Kranj v najem (Uradni list RS, št. 102/2007). 

 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 

 

 

 

11. PRAVILNIK O TARIFNEM SISTEMU RAVNANJA S KOMUNALNIMI 

ODPADKI V MESTNI OBČINI KRANJ  

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe. V imenu predlagatelja je sprejel pripombo Statutarno pravne komisije, in sicer se 

spremeni 1. odstavek 11. člena tako, da se glasi: »Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v 

Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične po potrditvi cen.« 

 

Stališča komisij:  

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da je pripomba komisije 

upoštevana. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi 

odpadki v Mestni občini Kranj 

 

Razprava:  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Vprašal je, zakaj se ni vzpostavil sistem plačevanja komunalnih odpadkov po dejanskih 

količinah odloženih odpadkov. Ali je to še v programu Komunale Kranj, če ni, zakaj ne? 

 

Predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, je povedal, da se vprašanje svetnika mag. Štefeta 

ne nanaša direktno na pravilnik. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Kot stanovalka večstanovanjskega objekta je vprašala, kaj konkretno pomeni ta 

sprememba pravilnika za občana. 

 

Janez Ziherl je odgovoril, da pravilnik na ceno ne vpliva. Ceno odvoza in obdelavo odpadkov 

bo določena v elaboratu o določitvi cen, posebej za biološke odpadke, za mešane odpadke itn. 
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Ta sprememba iz litrov v kilograme pomeni, da se bo zaračunavalo skupno povprečno po 

kilogramih. Cena se zaradi pravilnika ne bo nič spreminjala. Pravilnik spreminja samo sistem, 

ki ga bo definiral v elaboratu o določitvi cen 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči z vključeno pripombo Statutarno pravne komisije na 

glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini 

Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 15 ZA, 1 PROTI, 5 VZDRŽANIH) 

 

 

 

12. ODREDBA O CENAH ZA ODSTRANITEV VOZIL  

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe. 

 

Stališča komisij:  

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano Odredbo o cenah za odstranitev vozil, 

se z njo strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jo sprejme. 

 

Na vprašanje Vlaste Sagadin, ali to velja za osebna vozila, ali tudi za avtodome in tovornjake, 

je Janez Ziherl odgovoril, da to velja samo za osebna vozila. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odredba o cenah za odstranitev vozil. 

 

Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA).  

 

 

 

13. SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI JAVNIH ŠPORTNIH 

OBJEKTOV OBČINSKEGA POMENA V MOK 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti. 

Predlagala je sprejem pripombe Krajevne skupnosti Gorenja Sava, da se v prilogi pod številko 

6 pri Skakalnem centru doda še besedilo »Gorenja Sava«. 
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Stališča komisij:  

 

Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja s Sklepom o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov 

občinskega pomena v MOK ter predlaga MS njegov sprejem. 

 

Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega 

pomena v Mestni občini Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 

 

 

14. PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2015  

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališče komisije:  

 

Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja s Programom športa v Mestni občini Kranj za leto 2015 ter predlaga MS 

njegov sprejem.  

 

Razprava:  

 

Alojzij Gorjanc:  

- Povedal je, da športnim klubom primanjkuje finančnih sredstev, posledično občuti pritiske 

tudi občina. Kot član Komisije za kulturo in šport je povedal, da pa so zadovoljni, da 

ostanejo približno v istih okvirih glede finančnih sredstev.  

- Vprašal je, na kaj se nanaša postavka Obratovalni stroški, varčevanje energije v višini 

264.000 €. 

 

Nada Bogataj Kržan je povedala, da se postavka Obratovalni stroški, varčevanje energije 

nanaša na projekt energetske sanacije na športnem centru – bazen.  

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Glede na to, da sredstev primanjkuje, je povedala, da je bila vsem športnim klubom in 

društvom podana pobuda, da bi v prihodnjem šolskem letu organizirali skupen prevoz 

otrok na njihove dejavnosti, kar bi pocenilo stroške staršem in klubom. Od 25-ih 

naslovnikov so se na pobudo odzvali le trije klubi. 
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Vlasta Sagadin: 

- Izpostavila je predlog Sveta Zavoda za šport Kranj za spremembo Pravilnika o 

sofinanciranju športnih programov, ki sedaj na zelo neprimeren način razdeljuje klubom 

finančna sredstva po urah.  

- Pri finančnem načrtu je opazila neke nesorazmerne zneske npr. Zavod za šport, skupni 

stroški zaposlenih nasproti sofinanciranju športnih programov na podlagi javnega razpisa. 

Znesek namenjen stroškom upravne stavbe na Partizanski 37 in recimo znesek atletskega 

in nogometnega stadiona sta skoraj identična. Komu ali čemu gredo finančna sredstva? 

Glede na gospodarsko situacijo v Sloveniji, bi bilo potrebno prilagoditi situacijo tudi na 

področju športa.  

 

Nada Bogataj Kržan:  

- Opozorila je, da je bil pred kratkim na tem mestnem svetu sprejet nov Pravilnik o 

sofinanciranju športnih programov.  

 

Dr. Andreja Valič Zver:  

- Opozorila je, da so trenutno časi, ko se je treba obnašati tržno. Letni bazen bi lahko že 

odprli pred dvema tednoma v času najhujše vročine.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Program športa v Mestni občini Kranj za leto 2015. 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

 

15. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

1. Stanislav Boštjančič:  

- Vprašal je, zakaj razstava gradbenika Slavca v hodniku 1. nadstropja na občini že 

toliko časa razobešena in zakaj menimo, da je samo gradbenik Slavec tisti, ki si 

zasluži razstavo v hodniku v 1. nadstropju na občini. 

- Vprašal je, zakaj ni zelenega vala na Oldhamski cesti in zakaj se v času prometnih 

konic individualni gumbi za pešce na semaforjih ne izklopijo.  

- Vprašal je, ali se kaj razmišlja o nakupu dvorane v Kinu Storžič?  

 

2. Klemen Valter:  

- Predlagal je, da se postavi prometna signalizacija o toku prometa na parkirišču pred 

Brioni.  
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3. Vlasta Sagadin:  

- Kot članica Sveta Zavoda OŠ Stražišče je glede na to, da je bilo v juniju izdano 

gradbeno dovoljenje za izgradnjo telovadnice, vprašala, kakšna je usoda tega projekta. 

Športna vzgoja na tej osnovni šoli je zaradi slabih pogojev zelo okrnjena.  

- Na spletnem portalu Kr.povej je zasledila veliko število vprašanj, povezanih s 

kranjskim pokopališčem. Prejela je tudi pismo ogorčene občanke, ki opozarja, da je 

pokopališče postalo prehodni prostor med enim in drugim delom Kranja, 

sprehajališčem psov, kolesarjev, prečkanje z nakupovalnimi vrečkami iz enega 

nakupovalnega središča v drugega. Tisti, ki imajo pokopane tam svojce, pogrešajo 

urejen park, kakšna drevesa, klopi, tlakovanje potk, postavitev lučk. Mrliške vežice so 

v slabem stanju. Predlagala je, da se razmisli, kaj se lahko tam naredi z majhnimi 

finančnimi sredstvi.  

- V Kranju kar nekaj lastnikov avtodomov parkira svoje vozilo na javnih parkirnih 

površinah. Predlagala je, da bi na enem parkirišču rezervirali prostor za njih, jim 

zaračunali letni pavšal.  

- Vprašala je, kdo je pristojen za čiščenje okolice območja okoli naravne znamenitosti, 

slapa Šum v Besnici. Namreč po žledolomu je tam vse neurejeno.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je glede telovadnice pri OŠ Stražišče povedal, da ima 

občina pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Občina je izvedla predhodne postopke 

za javno zasebno partnerstvo. Dva eventualna ponudnika sta se oddala nezavezujoči ponudbi. 

Pripravljen je tudi odlok za javno zasebno partnerstvo in predvidevajo, da bo odločitev o 

financiranju počakala na novi mandat. 

 

4. Jure Kristan:  

- Veseli ga, da so se okoli industrijske cone Laze v Stražišču začele zadeve odvijati. 

Predlagal je, da se hkrati ureja tudi cestna infrastruktura, saj je ta prometnica zelo 

obremenjena.  

- Stavba vrtca Čenča se energetsko sanira. Iz njihove strani je bila izražena želja, da se 

streha podaljša kot nek letni vrt za nižje starostne skupine predšolskih otrok. Vprašal 

je, kaj bi se dalo narediti. 

- Glede na sredstva, ki so namenjena vzdrževanju kranjskega pokopališča, je pripomnil, 

da je vzdrževanje temu primerno. V bodoče bi morali nameniti več sredstev za 

vzdrževanje in kakšno investicijsko vzdrževanje.  

- Že dve seji nazaj je podal predlog glede postavitve urbane arhitekture po mestu. 

Pričakuje, da se čim prej po Kranju postavijo klopi.  

- Predlagal je, da se dokončno uredi dvorišče gradu Khieselstein s postavitvijo fontane. 

 

5. Dr. Andreja Valič Zver:  

- Se je zahvalila za realizacijo predloga, da je vključevanje od Planeta Tuš na vzhodno 

vpadnico bolj pregledno. 

- Opozorila je na še eno zoprno grmovje, kjer je imela ona osebno prometno nesrečo. 

To je pred policijo, kjer se vključuje promet s Ceste Staneta Žagarja na Bleiweisovo. 

Predlagala je, da se tam primerno uredi preglednost.  

- Vprašala je, kako daleč so načrti za obnovo Ceste Kokrškega odreda.  
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- V Kranju imajo eno veliko dragocenost in sicer je to Sirčeva oz. Pirčeva hiša na 

Mohorjevem klancu. Ga. Darja Okorn zelo predano skrbi za to zelo bogato zbirko 

industrijske dediščine Kranja. Žal njene finančne moči pojemajo. V perspektivi bi 

morali razmišljati o vključitvi te zbirke v Gorenjski muzej, skratka o nekem načinu 

rešitve, da Kranju to ne bo propadlo. 

 

6. Mag. Andrej Šušteršič:  

- Zahvalil se je za rešitev obnove avtobusnega postajališča na Orehku in tudi za 

odgovore na ostala odprta vprašanja. 

 

7. Mag. Drago Štefe:  

- Predlagal je, da bi še v tem mandatu županstvo na grob zraven groba dr. Franceta 

Prešerna napisalo, da je tam pokopana Prešernova hčerka.   

 

 

Sejo je bila zaključena ob 18.15 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:        Mag. Janez Frelih 

Milena Bohinc      PODŽUPAN 


