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Z A P I S N I K

13. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 27.1.2016 ob 16.00 uri v sejni 
dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.

Sejo je vodil župan Boštjan Trilar.

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Marjan Bajt, Gorazd Copek, Nina Langerholc 
Čebokli, Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, 
Bojan Homan, Beti Jenko, Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Saša Kristan, Sonja Mašič, Sanda Nikolič, 
mag. Ana Pavlovski, Damijan Perne, Damjana Piškur, Natalija Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef 
Rozman, Vlasta Sagadin, Helena Sitar, mag. Zoran Stevanovič, mag. Drago Štefe, mag. Andrej 
Šušteršič, Gregor Tomše, mag. Primož Terplan, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor 
Velov, Ignac Vidmar in Darinka Zorko.

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Janez Rakar -  vodja 
Kabineta župana, Mirko Tavčar -  vodja Urada za finance, Mateja Koprivec -  vodja Urada za splošne 
zadeve, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, Janez Ziherl -  vodja Urada za okolje in 
prostor, Tanja Hrovat -  vodja Projektne pisarne, Miha Juvan -  vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe, Daša Meglič -  vodja Urada za družbene dejavnosti, Robert Zadnik -  vodja 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj ter Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič -  Kabinet 
župana.

Navzoči predstavniki medijev: Ana Jagodic Dolžan -  Radio Kranj, Branka Jurhar -  Radio Triglav, 
Miran Šubic - Dnevnik, Marjana Hanc -  Delo in Vilma Stanovnik -  Gorenjski glas.

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 29 članov in članic Sveta Mestne občine 
Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.

Na mizo so bili posredovani seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK Seznam sklepov delovnih 
teles Sveta MOK in h kadrovski zadevi B. Imenovanje predstavnice MOK v Svet Območne izpostave 
Javnega sklada RS za Kulturo Kranj dve pravni mnenji. Eno je iz Urada za splošne zadeve, drugo od 
odvetnika Silvana Jakina, ki ga je podal na poziv Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Glede na to, da ni bilo podane nobene Premoženjske zadeve je predsedujoči umaknil točko z 
dnevnega reda. V skladu s 100. členom Poslovnika Sveta MOK napovedujem, da bom za točki Odlok
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o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovne šole 
Simon Jenko, Predoslje, Stražišče in Franceta Prešerna Kranj ter Odlok o dopolnitvi Odloka o 
razglasitvi spomenikov lokalnega pomena v območju Šempetrske graščina v Stražišču pri Kranju v 
kolikor ne bo vsebinskih pripomb v prvi obravnavi, sprejem po skrajšanem postopku.

Zoran Stevanovič in Janez Černe sta podala predlog za umik točke Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju -  1. obravnava -nadaljevanje.
Na prvega se je obrnilo več upravičeno zaskrbljenih ljudi, prebivalcev Zlatega polja. Zadeva je dosegla 
negativen odziv javnosti. Prepričani so, da gre za slabo umestitev avtobusne postaje. Gre za območje 
občutljivih dejavnosti, kot je zdravstveni dom, porodnišnica, šole in socialni zavodi. Prišlo bo do 
povečane gostote prometa, kar bo ob konicah povzročalo prometni kaos. Glede na to, da so bile vse 
meritve hrupa in onesnaženja zraka merjene računalniško, so do njih skeptični. Izvedejo naj se 
terenske meritve hrupa z kalibriranimi merilci hrupa in druge onesnaženosti na trenutni avtobusni 
postaji in na predvideni novi lokaciji, da se bodo lahko ugotovila povečanja onesnaženosti. Takrat šele 
bodo lahko ugotavljali ali je OPPN skladen z Zakonom o varstvu okolja, Uredbo o vrednostih kazalcih 
hrupa. Černe je dodal, da je zapisanih preveč nejasnosti, od očitkov netransparentnosti do 
nedemokratičnosti, pomanjkljivih meritev, ki so bile opravljene samo na podlagi štetja prometa, 
vprašljiva je finančna konstrukcija. Omenil je še povezanost svetnika VZK s izvajalci izdelave projekta. 
Predlagal je, da se do marčevske seje pridobi še ustrezna mnenja.

Janez Černe je podal še predlog Statutarno pravne komisije, da se Svet Mestne občine Kranj na 
današnji seji seznani z ugotovitvami izredne notranje revizije Zavoda za turizem Kranj za leto 2013, 
načrtovanimi ukrepi ustanovitelja ob ugotovljenih nepravilnostih in naj glede na ugotovitve revizije Svet 
Mestne občine Kranj odloči o smiselnosti izvedbe izredne notranje revizije tudi za leti 2014 in 2015.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja

SKLEPA:

Z dnevnega reda se umakne točka Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni 
terminal v Kranju -  1. obravnava -nadaljevanje.

Sklep ni bil sprejet (23 PRISOTNIH: 10 ZA, 13 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Svet Mestne občine Kranj se na današnji seji seznani z ugotovitvami izredne notranje revizije Zavoda 
za turizem Kranj za leto 2013, načrtovanimi ukrepi ustanovitelja ob ugotovljenih nepravilnostih in naj 
glede na ugotovitve revizije Svet Mestne občine Kranj odloči o smiselnosti izvedbe izredne notranje 
revizije tudi za leti 2014 in 2015.

Sklep ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 10 ZA, 16 PROTI, 2 VZDRŽANA).

Nato je župan Boštjan Trilar povedal, da bo točka glede revizije Zavoda za turizem uvrščena na 
marčevsko sejo Sveta MOK in kot predsedujoči dal v potrditev naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 16.12.2015 in poročila o izvršitvi 
sklepov

2. Kadrovske zadeve
3. Predstavitev Trajnostne urbane strategije Mestne občine Kranj
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Simona Jenka Kranj -  1. obravnava -  predlog za skrajšani postopek
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Predoslje Kranj -  1. obravnava -  predlog za skrajšani postopek
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Stražišče Kranj -  1. obravnava -  predlog za skrajšani postopek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj -  1. obravnava -  predlog za skrajšani postopek

5. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi spomenikov lokalnega pomena v območju Šempetrske
graščine v Stražišču pri Kranju -  prva obravnava -  predlog za skrajšani postopek

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju -  1. obravnava -
nadaljevanje

7. Soglasje k spremembi cen vrtca v Mestni občini Kranj
8. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu
9. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (30 PRISOTNIH: 26 ZA, 3 PROTI, 1 VZDRŽAN).

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 18.11.2015 IN 
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV

Župan Boštjan Trilar je povedal, da so vsi sprejeti sklepi na 12. seji Sveta Mestne občine Kranj 
izvršeni oziroma v izvrševanju.

Mag. Zoran Stevanovič je povedal, da tega zapisnika ni moč potrditi, ker je bilo glasovanje pri točki 
Imenovanje direktorja Zavoda za turizem in kulturo nezakonito oz. nepravilno. On je na artikuliran 
način predstavil neka adekvatna dejstva, zaradi česar bi bilo potrebno glasovati o preložitvi zadeve na 
naslednjo sejo. Tega predsedujoči ni dal na sejo in je kršil Poslovnik Sveta MOK. Niti ena stvar ni 
omenjena v zapisniku. Prosil je za magnetogram vseh izjav, ki jih je podal na tej seji, ker bo sprožil 
spor pred Upravnim sodiščem. Pozval je vse, da ne potrdijo tega zapisnika.

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

SKLEP:

Potrdi se zapisnik 12. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 16.12.2015 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 18 ZA, 7 PROTI, 2 VZDRŽANA).

2. KADROVSKE ZADEVE

A. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA 
ZAVODA GORENJSKI MUZEJ

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

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

SKLEPA:

1. Matevžu Koširju z dnem 28.12.2015 preneha funkcija predstavnika Mestne občine Kranj v Svetu 
zavoda Gorenjski muzej.

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
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2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet zavoda Gorenjski muzej imenu je 
Milan Vasiljevič.

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 
dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 24 ZA, 5 PROTI, 1 VZDRŽANIH).

B. IMENOVANJE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE KRANJ V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE 
JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI KRANJ

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

Janez Černe:
- Glasoval bo proti, ker se mu zdi vprašljivo, da je nekdo član nadzornega sveta na državnem nivoju 

in hkrati član posvetovalnega telesa na lokalnem nivoju.

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

SKLEP:

Za predstavnico Mestne občine Kranj se v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Kranj imenuje Mija Aleš.

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

Sprejeto z večino glasov (31 PRISTONIH: 21 ZA, 8 PROTI, 2 VZDRŽANA).

3. PREDSTAVITEV TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE MESTNE OBČINE KRANJ

Uvodno poročilo je podala Senja Vraber, direktorica občinske uprave. Zahvalila se je vsem 
sodelujočim, ki so soustvarjali ta dokument in tako prispevali svoje znanje, inovativnost, čas pri 
ustvarjanju Trajnostne urbane strategije Mestne občine Kranj 2030. Predstavila je posamezne 
segmente te vizije, kam Kranj sploh želi iti. Oblikovali so neke korake, ukrepi so določeni do leta 2023 
in vizijo do leta 2030. Ministrstvo za okolje in prostor je ocenilo strategijo Mestne občine Kranj kot 
zgleden dokument, ki je resno zastavil strateške cilje in ni bil zasnovan zgolj za črpanje evropskih 
sredstev. Strategija je predstavljena kot zgleden primer kako se trajnostne urbane strategije 
pripravljajo.

Stališča komisij:

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

Sonja Mašič:
- Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila z gradivom in pripombami nanj. V nadaljevanju je 

potrebno delati na vsebini.
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Jožef Rozman:
- Komisija za gospodarstvo je že pred časom opozorila na večjo skrb in gospodarski napredek ter 

oživljanje neizkoriščenih objektov in degradiranih urbanih okolij.

Mag. Barbara Gunčar:
- Pohvalila je predložen dokument in menila, da bi vsi sklepi Sveta MOK morali slediti Trajnostni 

urbani strategiji. Zastaviti bi pa morali bolj ambiciozno politiko. Manjkajo konkretni ukrepi izhajajoč 
iz strategije.

Janez Černe:
- Pohvalil je ekipo Slavke Zupan in ostalih sodelujočih. Predlagal je, da se glede na vsebino 

Trajnostne urbane strategije popravi v imenu dokumenta na letnico 2023.

Mag. Andrej Šušteršič:
- Sprva je predlagal, da se spremeni predlagani sklep tako, da se mestni svet seznani s Trajnostno 

urbano strategijo MOK do leta 2030, vendar je po obrazložitvi župana od svojega predloga 
odstopil.

Župan Boštjan Trilar je povedal, da občina lahko pomaga gospodarstvu z aktivno prostorsko politiko, 
zagotavljanjem pogojev podjetjem s povezovanjem in informacijami. Ministrstvo za okolje in prostor je 
že potrdilo Trajnostno urbano strategijo MOK do leta 2030. Občinska uprava bo preverila, če se lahko 
spremeni letnica dokumenta na leto 2023. Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj mora 
Svet MOK sprejeti, ker le tako lahko Mestna občina Kranj črpa finančna sredstva iz finančnih 
perspektiv.

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji

SKLEP:

Sprejme se Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj do leta 2030.

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 29 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN).

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI VZGOJNO- 
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ -  1. OBRAVNAVA
-  PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI VZGOJNO- 
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ -  1. OBRAVNAVA -  
PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI VZGOJNO- 
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ -  1. OBRAVNAVA -  
PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI VZGOJNO- 
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ -  1. 
OBRAVNAVA -  PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK

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

Stališča komisij:

Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija soglaša s spremembami in dopolnitvami predlaganih odlokov ter Mestnemu svetu predlaga 
sprejem le-teh po skrajšanem postopku.

Razprave ni bilo, zato je župan Boštjan Trilar predlagal, da se v skladu s 100. členom Poslovnika 
Sveta MOK obravnavani odloki sprejmejo po skrajšanem postopku in dal na glasovanje naslednje

SKLEPE :

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Simona Jenka Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Predoslje Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Stražišče Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.

Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).

1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj.

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj.

3. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj.

4. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj.

Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 31 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).

5. ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O RAZGLASITVI SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA V 
OBMOČJU ŠEMPETRSKE GRAŠČINE V STRAŽIŠČU PRI KRANJU -  PRVA OBRAVNAVA -  
PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK

Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. V imenu predlagatelja je 
predlagala, da se v drugi odstavek 1. člena predlaganega odloka za besedo »novega« doda besedo 
»gospodarskega«.

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani odlok.

Razprave ni bilo, zato je župan Boštjan Trilar predlagal, da se odlok v skladu s 100. členom 
Poslovnika Sveta MOK sprejme po skrajšanem postopku in dal na glasovanje naslednja

SKLEPA :

1. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi spomenikov lokalnega pomena v območju Šempetrske 
graščine v Stražišču pri Kranju se sprejme po skrajšanem postopku.

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA)
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2. Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi spomenikov lokalnega pomena v območju 
Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju.

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA)

6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU AVTOBUSNI TERMINAL V 
KRANJU -  NADALJEVANJE 1. OBRAVNAVE

Župan Boštjan Trilar je pojasnil nekaj perečih vprašanj, ki se konstantno pojavljajo.
1. Kaj zajema OPPN Avtobusni terminal? Razdelimo ga na tri dele, avtobusni terminal z energetsko 
prenovo zdravstvenega doma in skupno toplotno energetsko postajo za vse dele v bližini. Ta del je 
ključen, saj ima Kranj zelo veliko možnosti, da bo dobil sredstva iz mehanizma CTN, zato je TUS zelo 
pomemben. Drugi del so severna vrata - trije stolpiči in tretji del - prenova ceste in prometnega režima 
v sodelovanju z državo.
2. Pojavljajo se dvomi, da se bodo zgradila samo severna vrata in ne terminal. Zagotovil je, da se 
bodo severna vrata in avtobusni terminal zgradili skupaj v eni fazi. Iz Mehanizma CTN bo Mestna 
občina Kranj za avtobusni terminal dobila 9 do 10 mio evrov.
3. Severna vrata oziroma trije stolpiči je kot investicija popolnoma ločena od občine. Ustanovil se bo 
konzorcij investitorjev, od katerih so že izkazali interes Gorenjske lekarne, Kemofarmacija in še dve 
podjetji. Ključno je tudi, da ta investitor zgradi parkirišča za potrebe zdravstvenega doma.
4. S področja prometa so pri odloku sodelovali strokovnjaki s področja prometa in predlagano rešitev 
potrdili za najbolj ugodno. Hrup je odvisen od prometa, ki se bo po simulaciji zmanjšal. Izdelanih je 
bila devet študij, 30 sestankov, stroka se strinja, da je ta prometna rešitev najbolj ustrezna. Prometna 
varnost se bistveno izboljša.
5. Časa za razpravo o odloku je bilo deset let. Ta lokacija za avtobusni terminal se je sprejela z OPN- 
jem leta 2014. Tamkajšnji prebivalci so bili obveščeni, opravljena je bila javna razgrnitev in javna 
obravnava, delovne iniciative, komisija Varno kolesarim.
Seveda se bodo mnenja še upoštevala in do druge obravnave je še dovolj časa za to.
6. Lokacija avtobusnega terminala je najbližja tisti železniški postaji, ki je predvidena v državnem 
prostorskem načrtu.
7. Občinski upravi je naložil dve odprti vprašanji, da do naslednje obravnave najde in predstavi rešitev 
in sicer, kako rešiti avtobusni promet pri OŠ Helene Puhar Kranj in pri OŠ France Prešeren Kranj. 
Druga naloga je arhitekturno prostorska rešitev za trenutno lokacijo avtobusne postaje.

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je povedal, da je javna razgrnitev potekala od 
4.12.2015 do 8.1.2016. Javna obravnava je bila dne 17.12.2015, na kateri pa žal ni bilo veliko 
udeležbe. Tik pred koncem javne razgrnitve pa se je zadeva zelo razplamtela. Imeli so sestanek s 
civilno iniciativo, na katerem so podali svoje pomisleke, zahteve, kot uradno pripombo na razgrnitev 
dokumenta. Do pripomb se občina žal ni mogla opredeliti, ker je bilo treba odlok poslati mestnemu 
svetu v obravnavo. Do pripomb se bo opredelila do druge obravnave odloka. V odloku je upoštevan 
princip trajnostne mobilnosti. Prednost se daje pešcem, kolesarjem in javnemu potniškemu prometu in 
s tem se dviguje kvaliteta območja. Pri izdelavi odloka je bila na prvem mestu varnost udeležencev v 
javnem prometu, potem izboljšana pretočnost in ureditev mirujočega prometa. Evropska sredstva za 
izgradnjo so tako rekoč zagotovljena. Tu se bodo generirala nova delovna mesta.
Za urejanje obstoječe avtobusne postaje se bo po predpisih razpisal javni urbanistično arhitekturni 
natečaj. Prikazal je dva videoposnetka obstoječega stanja v prometu na tem območju.
Predstavil je predstavnike stroke, ki so na voljo za obrazložitve: Matjaž Brezavšček -  podjetje Provia 
(prometna študija), Maja Šinigoj -  Locus, Jernej Hočevar -  Tria (idejna rešitev), Aleksander Jenko -  
Ipsum (okoljsko poročilo).

Stališča komisij:

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
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Jožef Rozman, predsednik Komisije za gospodarstvo, je povedal, da se je seznanila z Odlokom o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju -  1. obravnava nadaljevanje. 
Komisija želi, da se definirajo faze gradnje in njihovo zaporedje.

Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila z gradivom in pripombami nanj.

Razprava:

Gorazd Copek:
- Glede raznih govoric o njegovi vpletenosti v ta projekt je povedal, da v ta projekt ni vpleten. Na 

projekt se je začelo pripravljati že v prejšnjem mandatu pod prejšnjim županom, ko je bila njegova 
politična aktivnost enaka nič. Vsa podjetja, ki delajo na tem projektu, so angažirana že od leta 
2013, verjetno zaradi svojih sposobnosti in referenc. Izrazil je ogorčenost nad pisanjem nekega 
novinarja glede neresnic. Matjaž Brezavšček je res njegov prijatelj, vendar pa s podjetjem Provia 
nima nič.

Mag. Drago Štefe:
- Kot predsednik Komisije za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo je povedal, da so se 

seje komisije udeležili tudi projektanti, ki so jim razjasnili določene zadeve. Projekt obsega 4,5 ha 
zemljišča in je potrebno gledati celoto in v celoti največji del zajema ureditev komunalne 
infrastrukture v zdravstvenem kompleksu, ki se bo precej izboljšalo, enako velja s prometno 
problematiko in mirujočim prometom. Odlok v 47. členu govori, da je mogoče še v samem 
projektiranju idejnih in glavnih projektov, če se ugotovijo določene izboljšave, se lahko tudi še 
takrat popravijo in dopolnijo. Smatral je, da bo še dovolj časa za razjasnitev vseh vprašanj. Od 
občinske uprave pa pričakuje natančno analizo vprašanj, postavljenih v javni obravnavi, ki je 
trajala do 8.1.2016.

Mag. Zoran Stevanovič:
- Opozoril je, da je negativen odziv javnosti upravičen, kar je argumentiral že pri sprejemanju 

dnevnega reda. Predvsem je izrazil skrb nad onesnaženostjo tega območja s hrupom. Vprašal je, 
če je prisoten strokovnjak za hrup in če so seznanjeni s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih 
hrupa.

Pavel Mlakar iz podjetja Provia je odgovoril, da so v Občinskem prostorskem načrtu, sprejetem leta 
2014, so določena območja varstva pred hrupa nad tem delom, ki se ureja z OPPN. Zdravstvene 
dejavnosti spadajo v 2. območje, stanovanjske pa v 3. območje. Glede na prometne obremenitve se 
izkazuje, da nivoji hrupa niso preseženi oz. je v predlogu, da se po izgradnji predvideva uvedba 
protihrupnih ukrepov, ki bodo na fasadah zagotovile nizke vrednosti hrupa v okolju

Mag. Barbara Gunčar:
- Kidričeva cesta je res potrebna obnove in je zelo pozitiven premik v okviru tega projekta, sploh pa 

še če bodo na naslednji seji mestnega sveta predstavljena revitalizacija obstoječe avtobusne 
postaje.

- Predlagala je izziv občinski upravi, da poišče kompromis s civilno iniciativo, ki se je ustanovila v 
zadnjem času ob sprejemu tega OPPN.

- Glede na predvideno parkirno hišo je treba ljudi obvestiti o podražitvi parkiranja na tem območju 
za potrebe uslug zdravstva.

- Vprašala je, ali res ni v Kranju projektantskih podjetij, ki bi delali za občino. Želela je, da v 
prihodnje občina za podizvajalce kot prve najame kranjska podjetja.

Jožef Rozman:
- Vprašal je, ali imajo alternativo v primeru, da pride do zapletov pri odkupu zemljišč pri povezavi 

Levstikova, Gosposvetska, Bleiweisova in Nazorjeva ulica in ali je tehnično možno, da je prenova 
Kidričeve ceste 1. faza gradnje OPPN Avtobusni terminal.
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Janez Ziherl je odgovoril, da bo morala biti najprej rekonstruirana Kidričeva in del Bleiweiso ve ceste, 
saj je treba tam najprej izgraditi komunalno infrastrukturo, potem šele terminal in stolpiče. Pri 
gradbenem dovoljenju je možno več faz in to je odvisno od načina gradnje.
Pri revitalizaciji obstoječe avtobusne postaje gre za urbanistično arhitekturni natečaj, ki zahteva svoja 
sredstva in ga je potrebno izvesti skupaj z Zbornico za arhitekturo, poteka nekaj mesecev priprave, 
javni natečaj, izbor rešitev, tako da vzame kakšne pol leta. Župan je še dodal, da bodo pripravili v čim 
krajšem možnem času.

Janez Černe:
- Ugotovil je, da je sporen samo en del OPPN-ja in to je lokacija avtobusne postaje. Treba bi bilo 

razmisliti o izvzemu avtobusne postaje in stolpičev, saj je preveč stvari skupaj.
- Opozoril je na finančno konstrukcijo projekta in menil, da se brez zadolževanja to ne bo moglo 

izvesti.
- Glasoval bo proti, ker je to projekt prejšnjega župana Mohorja Bogataj in v predvolilni kampanji so 

bili vsi njegovi protikandidati proti temu projektu.

Damjan Perne:
- Že iz časov njegovega županovanja se išče primerna lokacija za avtobusno postajo. Vedno se 

bodo prizadeti prebivalci združili v civilno iniciativo in nasprotovali. Tu gre za konkretno potezo 
umestitve s pomočjo stroke.

- Dodal je še, da so največji uporabniki javnega prometa: mladina in starejši ljudje, ki nimajo 
svojega prevoza. V bližini sta šolski center in zdravstveni center.

Marjan Bajt:
- V imenu svetniške skupine N.Si je povedal, da so imeli veliko dvomov glede same faznosti 

gradnje in pa tudi lokacije avtobusnega terminala. Zato so na razgovor povabili občinsko uprava in 
stroko, ki so jim predstavili argumente. Skozi vse razprave so se dvomi zmanjševali in tako so se 
odločili, da danes predlog v prvi obravnavi podprejo. Seveda pa ostajajo še nekatera odprta 
vprašanja, to je faznost izgradnje, rešitev obstoječe avtobusne postaje, polnilnica za električne 
avtobuse. Koroške ceste ni moč izključiti iz avtobusnega prometa, zato bo v prihodnosti sledila 
tudi rekonstrukcija te ceste.

Mag. Andrej Šušteršič:
- Repliciral je Janezu Černetu saj kot kandidat za župana na lokalnih volitvah 2014 ni nikoli omenjal 

lokacije za avtobusni terminal.
- V svetniški skupini SMC so se podrobno seznanili s predlaganim odlokom. Po zagotovilu župana 

bo občinska uprava do druge obravnave odgovorila na vprašanji: ureditev dovoza za avtobuse v 
obe osnovni šoli in kaj bo z obstoječo avtobusno postajo.

Saša Kristan:
- Seveda se mora avtobusna postaja urediti, vendar je menila, da tak projekt potrebuje točno znano 

finančno konstrukcijo.
- Glede na sklep Komisije za gospodarstvo je predlagala, da se mestni svet zaveže, da se najprej 

zgradi avtobusni terminal. O tem naj se resno razmisli in postavi prioritete.

Župan Boštjan Trilar se je strinjal s faznostjo izgradnje avtobusnega terminala in kar bodo tudi vključili 
do druge obravnave.

Mag. Zoran Stevanovič:
- Predlagal je, da se glasuje o tem, da se avtobusna postaja izvzame iz tega OPPN.
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Jakob Klofutar:
- Celoten OPPN rešuje avtobusno postajo, krožišče, stolpiče, promet in še kaj drugega. Samo 

avtobusno postajo se ne da izločiti, ker obravnava celotno področje. Lahko se pa predlaga nov 
OPPN.

Dr. Andreja Valič Zver:
- Opisala je, kako je že v preteklosti politika vplivala na traso železniške proge. Kljub vsem 

pomislekom je cena demokracije, da se je treba pogovarjati in iskati neke skupne rešitve. Cena 
demokracije je tudi to, da nikoli vsi ne bodo zadovoljni.

- Ko gleda načrt križišča Ceste XXXI. Divizije z Bleiweisovo cesto, se zdi da je predvideno zoožanje 
ceste. Glede na predvideno povečanje prometa na Bleiweisovi cesti, je prosila za razmislek 
prestavitve te ceste proti severu..

- Predlagala je, da bi ob vhodu v urgentno pomoč Zdravstvenega doma predvideli ustavljanje 
avtomobilov za pol do ene ure. Tam se ustavi za nujne primere, predvsem se odloži starejše ljudi, 
ki potrebujejo zdravniško pomoč.

- Območje obstoječe avtobusne postaje je že sedaj zelo degradirano, tudi z varnostnega vidika 
čudna situacija.

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je hiša pri avtobusni postaji v lasti Alpetourja, ki ima z novim
lastnikom namero prodati hišo, ki pa je pod spomeniškim varstvom.

Damijan Perne:
- Dodal je, da je bila pred časom ideja, da tisti kare obstoječe avtobusne postaje in hiše postane 

mestni park.

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

SKLEP:

Sprejme se dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni
terminal v Kranju -  prva obravnava.

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 24 ZA, 3 PROTI, 4 VZDRŽANI).

7. SOGLASJE K SPREMEMBI CEN VRTCA V MESTNI OBČINI KRANJ

Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. Na seji sta bila za 
pojasnila prisotna tudi Irena Pavc, ravnateljica Kranjskih vrtcev in Rok Zupan, računovodska služba 
Kranjskih vrtcev.

Stališča komisij:

Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepi pod točko Soglasje k spremembi cen 
vrtca v Mestni občini Kranj, se z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme.

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija soglaša s spremembo cen vrtca v Mestni občini Kranj.

Razprava:

Jakob Klofutar:
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- Pridobil je podatke iz Urada za družbene dejavnosti, kakšne so cene prehrane v mestnih občinah. 
Kranj je najdražji v primerjavi z Ljubljano, Koprom, Velenjem. V podane izračune se mu poraja 
dvom, saj smernic za prehrano v zavodih vzgoje in izobraževanja in smernic Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (spletna stran Šolski lonec) v Kranjskih vrtcih ne upoštevajo. Starši so 
zato predlagali ravnateljici naj ustanovi skupino za prehrano, kjer se bodo vsi ti dvomi reševali. 
Vodstvo vrtca te skupini ni ustanovilo in išče pravne nasvete pravnikov in ugotavlja k ako ne bi bilo 
potrebno ustanoviti skupine za prehrano, ki jo omenjajo tudi smernice iz leta 2005.

- Predlagal je, da se ponovno naredi izračun oz. razmisli, da bi se na račun višine cene prehrane 
zaposlilo določene kadre v kuhinjah, ki bodo lahko delovali v skladu s smernicami, ki jih predlaga 
Ministrstvo za zdravje in veljajo od leta 2005.

- Predlagal je, da se investicije Kranjskih vrtcev prenesejo na Mestno občino Kranj, v Projektno 
pisarno.

- Prosil je, da se preveri, za koliko bi se povečali stroški, če bi starši v primeru odsotnosti otroka 
odjavili prehrano za otroka isti dan do 7.30 ure in ne dan prej do 7.30 ure.

Mag. Andrej Šušteršič:
- Glede prehrane v vrtcih bi morala občina nastopiti celovito in enotno, tako bi morali sestavine 

nabavljati skupno za cel vrtec, ravno tako bi morali poenotiti jedilnike za vse enote. Skratka, do 
naslednjega proračuna naj se zadeva preuči in pripravi predlog sistemskega urejanja prehrane v 
Kranjskih vrtcih.

Vlasta Sagadin:
- Menila je, da bi morali dati besedo tudi ravnateljici Kranjskih vrtcev, ki bo dejansko pojasnila, kako 

je s prehrano v vrtcih.

Župan Boštjan Trilar je zaključil razpravo in naložil občinski upravi, da v sodelovanju s Kranjskimi vrtci 
v najkrajšem možnem času najkasneje do naslednje seje:
1. naredi primerjavo cen prehrane v vrtcih s Koprom, Velenjem in Ljubljano, pojasni razlike ali 
predlaga, kako znižati ceno po smernicah, ki jih je omenil g. Klofutar,
2. razišče sinergijo, kako zmanjšati število zaposlenih ali združiti moči v kuhinji,
3. preveri, za koliko bi se povečali stroški, če bi starši v primeru odsotnosti otroka odjavili prehrano za
otroka isti dan do 7.30 ure in ne dan prej do 7.30 ure,
3. preveri se možnosti, da iz kuhinj Kranjskega vrtca odvoz bioloških kuhinjskih odpadkov opravlja
Komunala Kranj,
4. preveri se možnost, da se investicije Kranjskih vrtcev prenesejo v Projektno pisarno.

Razprave ni bilo več, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje

SKLEPE:

1. Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih 
vrtcih na območju Mestne občine Kranj.

2. Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v 
Zasebnem vrtcu Vila Mezinček.

3. Sprejme se Sklep spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v
Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi.

4. Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v
Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci.

5. Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki.

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).
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8. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU

Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. Na seji sta bili za 
pojasnila prisotni tudi predstavnici Doma upokojencev Kranj, Tjaša Križnar in.......

Stališča komisij:

Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepi pod točko Soglasje k ceni storitve 
pomoči na domu, se z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme.

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija soglaša s ceno storitve pomoči na domu ter Mestnemu svetu predlaga sprejem sklepov, ki so 
predlagani v gradivu.

Razprava:

Vlasta Sagadin:
- Vprašala je, kaj se zgodi s plačilom storitve, kadar uporabnika ni doma, ko pride oskrbovalka na 

dom, ta pa ni pravočasno odjavil storitve.

Tjaša Križnar, vodja pomoči na domu, je povedala, da za enkrat ne zaračunavajo odpovedi. Glede na 
to, da imajo populacijo starejših uporabnikov (starejši, onkološki bolniki, s težavami ki spremljajo 
starost) je velikokrat nemogoče predvideti, kdaj bo nek uporabnik odpovedal pomoč. Lahko se zgodi, 
da mu zdravstveno stanje poslabša zjutraj, zvečer, kadarkoli. Večina živijo sami. V letu 2014 je bilo 
1.940, v letu 2015 pa 1.447 odpovedanih ur.

Irena Dolenc:
- 1.477 je zelo veliko odpovedanih ur in je pravzaprav zaposlitev ene oskrbovalke. Predlagala je, da 

se uporabnikom bolj natančno razloži finančne posledice. Ljudje so disciplinarni samo takrat, ko 
ima nekaj finančno posledico.

Ignac Vidmar:
- Opozoril je, da je veliko oskrbovancev tudi nepokretnih in da se velikokrat zgodi, da sami tudi ne 

morejo odpovedati ure.

Ana Pavlovski:
- Ni prav, da se oglobi starostnike, saj imajo resne težave.

Mag. Franci Rozman:
- Zanimalo ga je razmerje opravičeno odpovedanih, pravočasno javljenih in neopravičeno 

odpovedane ure, torej nepravočasno javljenih.

Župan Boštjan Trilar je zaključil razpravo in naložil občinski upravi, da izračuna kakšen je delež 
odpovedi v skupnem deležu, da ugotovi kakšen je delež opravičenih odpovedi, ki so bile pravočasno 
odpovedane in delež odpovedi, ki niso bile pravočasno javljene. Na osnovi teh podatkov pa naj se 
poskusi najti način kako to finančno tveganje porazdeliti na vse uporabnike. Kot predsedujoči je dal na 
glasovanje naslednji

SKLEP:

1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za proračunsko leto 2016 soglasje k 
predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 16,77 € in predlagani subvenciji cene 
storitve za uporabnike v višini 74,9%. Cena urne postavke storitve pomoči na domu za uporabnika 
znaša 4,20 €. Ob nedeljah znaša cena urne postavke za uporabnika 5,69 €, na dan državnega
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praznika in dela prostega dne 6,15 €. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira javno službo 
pomoči na domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene 
socialno varstvenih storitev.

2. Dom upokojencev Kranj lahko v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za 
leto 2016 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje 
potreb upravičencev, katerim zaradi bolniških in porodniških odsotnosti, koriščenja rednega 
letnega dopusta ali polne zasedenosti oskrbovalk niso sposobni zagotavljati storitev.

3. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2016 koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne 
stroške, ki bi ob zaključku leta presegli omejitev 15% ter za stroške nujne začasne zaposlitve 
dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela.

4. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2016 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami 
(upravno administrativni stroški; stroški materiala in storitev; stroški amortizacije in investicijskega 
vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih 
stroškov.

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

9. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA

1. Dr. Andreja Valič Zver:

- Opozorila je, da na dvorišču Osnovne šole Simon Jenko Kranj zlasti ob konicah zjutraj in od 3.
ure dalje vlada prometni kaos med učenci in avtomobili, ki vozijo iz, na dvorišče. Prosila je, da
se aktivno pristopi k reševanju te problematike, ker je prostora za parkirišča za prevzemanje 
otrok na zahodni strani šolskega prostora dovolj.

- Po obnovljeni cesti Kokrškega odreda avtomobili iz smeri Kranja proti Rupi divjajo na štadion,
kljub omejitvam vozijo 80 do 100 km/h. Iz smeri Rupe je narejen ležeči policaj, iz kranjske
smeri ne. Glede na to, da je v bližini šola in vrtec, je predlagala, da se tam ukrepa glede
prevelike hitrosti avtomobilov.

2. Mag. Drago Štefe

- Opozoril je, da na vprašanji glede deratizacije v Kranju in izredni primer kanalizacije v 
Tenetišah, ki jih postavil na prejšnji seji, ni prejel odgovorov.

- Vprašal je, kdaj bo obnovljen most na Hujah. Če ne bo obnovljen v dveh mesecih, je 
predlagal, da se čim prej poišče ustrezna rešitev. Prosil je, da se bolj resno pristopi k 
reševanju tega problema.

3. Saša Kristan:

- Z odgovorom glede plakatiranja po mestu ni zadovoljna, saj je po Odloku o oglaševanju in 
usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj za sankcioniranje nepravilnega plakatiranja 
odgovoren Medobčinski inšpektorat Kranj.

- Zanimalo jo je, od kdaj se imenuje in kdo je sprejel odločitev, da se stavba Mestne občine 
Kranj imenuje Palača Mestne občine Kranj, avla pa Avla herojev.
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- Opazila je, da imajo na Zavodu za turizem in kulturo Kranj novo predstavnico za stike z 
javnostjo. V zvezi s tem jo zanima, ali je bil za to delovno mesto objavljen razpis, koliko je bilo 
prijavljenih, kdo je zbiral prijave.

- Glede na to, ker februarja ni seje, je predlagala, da se odgovori na vprašanja pripravijo kaj prej 
kot marca, ko je naslednja seja Sveta Mestne občine Kranj.

4. Janez Černe:

- Danes je bila presežena vrednost PM 10 delcev v ozračju. ARSO je odsvetoval izhod in
rekreacijo na prostosti za vrtce in osnovne šole. Zanimalo ga je, kolikokrat letno se v Kranju 
preseže ta mejna vrednost.

- Odprl je vprašanje glede režima ureditve parkiranja v starem Kranju. Dogaja se, da nekateri 
vozniki ob izhodu iz mesta vozijo tesno za vozili z dovolilnicami in tako izigravajo sistem in ne 
plačujejo. Prosil je, da se občina zavzame za reševanje tega problema. Aktiven naj bo tudi 
Medobčinski inšpektorat.

- Glede na obljubljeno parkirišče pri stari Savi je vprašal, kdaj bo ta projekt uresničen. PP

- V lanskem letu je spraševal, kaj je z označevalnimi tablami 5 x zakaj v prometu na Cesti 1.
maja in še vedno ni dobil odgovora.

5. Mag. Jožef Rozman:

- Komisija za gospodarstvo predlaga, da javni zavodi pripravijo poročila o deležu tržnih 
prihodkih v celotnem prihodku zavoda za obdobje od leta 2010 -  2015 in v nadaljevanju 
tekoče za vsako leto.

6. Mag. Barbara Gunčar:

- Na pismo Marije Ogrin želi prejeti komentar Mestne občine Kranj oziroma direktorice 
Gorenjskega muzeja. Menila je, da je potrebno najti kompromis in neko srednjo pot, da bodo 
zaposleni v Gorenjskem muzeju delovali skupaj v dobro muzeja.

- V medijih je zasledila znesek 70.000 € za komunikacijsko strategijo. Zanimalo jo je, če je to 
res, kdo je dobil ta sredstva in kaj se bo naredilo za ta znesek?

- Zaradi preglednosti postavljenih vprašanj, pobud in predlogov članov sveta je predlagala, da 
se izdela preglednica, v kateri se sledi odgovorom.

7. Bojan Homan:

- Navezal se je na razpravo svetnice mag. Gunčar in vprašal, kaj se dogaja v Gorenjskem 
muzeju? Svet zavoda je glasoval o razrešitvi direktorice, če je bilo pet prisotnih, dva sta 
predčasno odšla, eden je glasoval za razrešitev, eden se je vzdržal, eden je bil proti. Želi 
pojasnilo, kako je lahko bila direktorica razrešena?

- Vprašal je, kaj je novega glede migrantske zadeve na Gorenjskem. Ali je Baumaxx še 
aktualen ali ne in ali je Gorenjska pripravljena, če se kaj podobnega zgodi, kot se je zgodilo v 
Kidričevem?
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- Glede mostu čez Kokro je vprašal, koliko je občina dobila od zavarovalnice in kakšen bo nivo 
most? Predlagal je, da se zgradi en lep trden most, ki bo Kranju v ponos. Ta most je vstopna 
točka v kanjon Kokre.

8. Jakob Klofutar:

- Predlagal je, da občinska uprava ugotovi, kateri objekti v solastništvu Mestne občine Kranj 
nimajo upravnika, pa bi ga po zakonu morali imeti.

Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.

Zapisala:
Milena Bohinc Boštjan Trilar

Župan
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