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Z A P I S N I K 

 

 

 

33. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 23.4.2014, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodila podžupanja Nada Mihajlović. 

 

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

Boštjančič, dr. Ilija Dimitrievski, Evstahij Drmota, Beno Fekonja, mag. Janez Frelih, mag. 

Branko Grims, Alojz Gorjanc, Bojan Homan, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Ludvik Kavčič, Darja 

Kovačič, Jure Kristan, Saša Kristan, Jože Lombar, mag. Andrejka Majhen, Nada Mihajlović, 

Matej Gal Pintar, Jakob Piskernik, Alenka Primožič, Vlasta Sagadin , mag. Drago Štefe, mag. 

Andrej Šušteršič, Smiljana Vončina Slavec, Gregor Tomše, Klemen Valter, mag. Igor Velov 

in Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili svetniki: Alojzij Potočnik, Nataša Robežnik in dr. Andreja Valič Zver ter 

župan Mohor Bogataj in direktor občinske uprave Mitja Herak. 

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Mirko Tavčar – 

načelnik Urada za finance, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v Uradu direktorja, 

Nada Bogataj Kržan – načelnica Urada v Uradu za družbene dejavnosti, Boštjan Gradišar – 

načelnik Urada za okolje in prostor, Janez Ziherl – načelnik Urada gospodarstvo in 

gospodarske javne službe direktorja, Brane Šimenc – načelnik Projektne pisarne, Robert 

Zadnik – vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, Petra Polak – višja svetovalka v Uradu za 

družbene dejavnosti, Matjaž Završnik – komandir Policijske postaje Kranj, Bogo Filipič – 

direktor BSC in Marija Pivk Oman – sodelavka iz Komunale Kranj ter Svetlana Draksler  in 

Milena Bohinc – sodelavki v Uradu direktorja. 
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Predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, je namenila minuto molka ob smrti Jožeta 

Florjančiča, dekana in ustanovitelja Fakultete za organizacijske vede ter nagrajenec Mestne 

občine Kranj. 

Na mizo so bili posredovani: seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK in odgovori na 

svetniška vprašanja. K 2. točki Kadrovske zadeve se uvrstijo nove zadeve: C. Mnenje h 

kandidatki za ravnateljico Kranjskih vrtcev, D. Mnenje h kandidatkam za direktorico Ljudske 

univerze Kranj, E. Mnenje h kandidatom za ravnatelja Gimnazije Kranj, F. Mnenje h 

kandidatom za ravnatelja/ico Vzgojnega zavoda Kranj. V ponedeljek smo vam po elektronski 

pošti poslali  popravljeno tabelo k 5. točki: Poročilo o poslovanju javnih zavodov Mestne 

občine Kranj v letu 2013. Prišlo je do napake pri Zavodu za turizem, podrobnejšo 

obrazložitev vam bo pri sami točki podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene 

dejavnosti. Na dnevni red se uvrsti kot nova 12. točka: Informacija o pripravi Novelacije 

Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj, gradivo je posredovano na mizo. Na 

predlog Komisije za krajevne skupnosti je predlagala, da se iz 3. točke Premoženjske zadeve 

izločita zadevi B. in C. ter se uvrstita pod točko 7 Informacija o ukrepih oživljanja starega 

Kranja. 

 

Pripomb ni bilo, zato je dala predsedujoča v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 32. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.3.2014 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve 

4. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013 

5. Poročilo o poslovanju javnih zavodov Mestne občine Kranj v letu 2013 

6. Poročilo o delu LAS (Lokalne akcijske skupine) za preprečevanje zlorabe drog v Mestni 

občini Kranj za leto 2013 

7. Informacija o ukrepih oživljanja starega Kranja 

8. Predstavitev dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske BSC, Poslovno podporni 

center, d.o.o. Kranj 

9. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2013 

10. Poročilo Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2013 

11. Predlog cen storitve – oskrba s pitno vodo 

12. Informacija o pripravi Novelacije Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 

13. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

 

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

26.3.2014 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 32. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila 26.3.2014 je podal 

Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance in povedal, da so vsi sklepi izvršeni oziroma so v 

izvrševanju.  
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Razprave ni bilo, zato je dala predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, v potrditev 

naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 32. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.3.2014 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

 

A. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.  

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Predlagal je, da bi se morali v bodoče sprejeti neki kriteriji za primernost kandidata za 

imenovanje člana nadzornega odbora.  

- Vprašal je, kakšne in na katerih mestih ima izkušnje predlagan kandidat. 

 

Saša Kristan:  

- Kandidiran in predlagan je bil en kandidat, njegovega življenjepisa ni bilo priloženega. 

 

Nada Mihajlović:  

- Kot je njej poznano, nekih pogojev, kriterijev, ki jih mora kandidat dosegati, žal nimajo. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Izrazila je zaupanje predlagatelju kandidata in, da nikoli ni bil življenjepis pogoj za člana 

nadzornega odbora, kot tudi ne za mestnega svetnika. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Potrebno se je opredeliti, ali bodo odločali danes kljub taki obrazložitvi, ali pa bodo 

odločali na naslednji seji z bolj konkretno obrazložitvijo.  

 

Klemen Valter: 

- Pojasnil je, da je to zakonska materija in sicer Zakon o lokalni samoupravi ne predvideva 

nekih pogojev, ne za župana, ne za občinskega svetnika in ne za člana nadzornega odbora. 

Vsi navedeni opravljajo odgovorno delo. Postavlja se vprašanje skladnosti z zakonom, da 

bi postavljali pogoje in kriterije. 

 

Po končani razpravi je dala predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Za nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Kranj v mandatu 2010 – 2014 se 

imenuje Peter Leskovar, Zoisova ulica 44, Kranj. 
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Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi nadzornega odbora.  

 

Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 14 ZA, 3 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

B. Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Svet Zavoda za turizem Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.  

 

Vlasta Sagadin:  

- Vprašala je, koliko prijav je prišlo na evidentiranje.  

 

Saša Kristan:  

- Odgovorila je, da so se prijavili štirje kandidati. 

 

Po končani razpravi je dala predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

1. Razreši se Danila Šenka, Predoslje 159, Kranj, s funkcije člana Sveta Zavoda za turizem 

Kranj. 

 

2. Za nadomestnega predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet Zavoda 

za turizem Kranj imenuje Jože Lombar, Babni vrt 4, Golnik. 

 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka 

mandata dosedanji sestavi sveta javnega zavoda. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 17 ZA, 2 PROTI, 6 VZDRŽANIH). 

 

 

C. Mnenje h kandidatki za ravnateljico Kranjskih vrtcev 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dala predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, v potrditev 

naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Ireni Pavc k imenovanju za 

ravnateljico Kranjskih vrtcev. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, 

da se je kandidatka prijavila v zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnateljice in 

izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi dosedanja ravnateljica lahko uspešno 

opravljala dela in naloge ravnateljice Kranjskih vrtcev. 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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D. Mnenje h kandidatkam za direktorico Ljudske univerze Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.  

 

Po krajši razpravi svetnikov: Bojana Homana, mag. Andreja Šušteršiča, Smiljane Vončina 

Slavec, mag. Igorja Velova, mag. Branka Grimsa, Klemena Valterja in Stanislava 

Boštjančiča, je dala predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatkam Romani Martinčič, Mateji Šmid in 

Mariji Purgar k imenovanju za direktorico Ljudske univerze Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je 

posredoval svet zavoda, je razvidno, da so se kandidatke prijavile v zakonitem roku na 

razpisano delovno mesto direktorice in izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi 

lahko uspešno opravljale dela in naloge direktorice Ljudske univerze Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

E. Mnenje h kandidatom za ravnatelja Gimnazije Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, dala na glasovanje 

naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatoma Francu Rozmanu in Tadeju Bračku 

k imenovanju za ravnatelja Gimnazije Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet 

zavoda, je razvidno, da sta se kandidata prijavila v zakonitem roku na razpisano delovno 

mesto ravnatelja in izpolnjujeta vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno 

opravljala dela in naloge ravnatelja Gimnazije Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

F. Mnenje h kandidatom za ravnatelja/ico Vzgojnega zavoda Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, dala na glasovanje 

naslednji  

 

SKLEP:  
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Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Staši Sitar in kandidatu mag. Andreju 

Gregoraču k imenovanju za ravnatelja/ico Vzgojnega zavoda Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je 

posredoval svet zavoda, je razvidno, da sta se kandidata prijavila v zakonitem roku na 

razpisano delovno mesto ravnatelja in izpolnjujeta vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko 

uspešno opravljala dela in naloge ravnatelja Vzgojnega zavoda Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

 

A. Dodatna sredstva na NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz – za leto 2014 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne. 

 

Stališča komisij:  

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da se komisija strinja s 

predlaganim sklepom.  

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da se komisija strinja s 

predlogom. 

 

Ker ni bilo razprave, je dala predsedujoča v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

1. V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 se poveča vrednost postavke 221001 

Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje 

in izboljšave, NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz v okvirni vrednosti za 

200.000 EUR. 

2. Iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki – II. faza, podNRP 40600030 Kom.inf. 

Bitnje-Šutna-Žabnica, postavka 231007 Oskrba z vodo – investicije in investicijski 

transfer, podkonto 420401 Novogradnje, se prerazporedijo sredstva v višini 100.000 EUR 

in iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki – II. Faza, podNRP  40600030 

Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, postavka 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih 

cest, podkonto 420401 Novogradnje, se prerazporedijo sredstva v višini 100.000 EUR na 

NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz, postavka 221001 Invest. vzdrževanje in 

gradnja občinskih cest, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v skupni 

višini 200.000 EUR. 

 

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

 

 

D.Eko urbani vrtovi 

 

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

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da se komisija strinja z 

vzpostavitvijo urbanih vrtov in da to območje ostane nepozidano. 

 

Vlasta Sagadin, podpredsednica Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč, je 

povedala, da se komisija strinja s predlogom.  

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo, je povedala, da se je komisija seznanila s 

predlogom.  

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je predlagal umik točke zaradi več 

odprtih vprašanj.  

 

Razprava:  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Predlagal je umik te zadeve zaradi nestrinjanja z zadevo na prejšnji, 33. seji Sveta Mestne 

občine Kranj. Z vsebino eko vrtov se strinjajo, ne pa na tej lokaciji, treba je premisliti o 

skupnih in boljših rešitvah. 

 

Matej Gal Pintar:  

- Predlagal je umik te točke zaradi nerešenega vprašanja, na kateri podlagi bi postavili te 

vrtičke. Poudaril je, da je potrebno najprej urediti druge lokacije že obstoječih vrtičkov v 

Kranju. Problem vrtičkarstva bi bilo potrebno sistemsko in celostno urediti z odlokom. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- Noben predpis ne preprečuje, zakaj teh površin ne bi dali v najem. Ta najem v ničemer ne 

ogroža planiranih aktivnosti na tem območju. V konkretnem primeru ni predloga za boljšo 

rešitev, zato se strinja z oddajo v najem.  

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Povedala je, da g. Košnik oddaja zemljišče za Slogo na Primskovem, primerno za take 

vrtičke in predlagala, da se razmisli o tej lokaciji. Se je pa strinjala s tem, da je potrebno 

pravno urediti podlago za obstoječe vrtičke.  

 

Alojz Gorjanc:  

- Predlagal je, da se na ta način uredi vrtičke za Sparom na Planini.  

 

Vlasta Sagadin:  

- Vprašala je, ali je za predlagano lokacijo vrtičkov podal mnenje Zavod za varstvo naravne 

dediščine? Predlagala je, da se umakne zadeva eko urbani vrtovi na Fockovem travniku in 

da se zadeva prouči. Podprla je predlog, da se sprejme pravilnik o ureditvi vrtov v Kranju. 

 

Darja Kovačič in Smiljana Vončina Slavec:  

- Sta predlagali celostno oz. globalno ureditev vrtičkarstva v Kranju s pravilnikom. 
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Mag. Igor Velov:  

- Vsi želijo, da se v Kranju uredi področje vrtičkarstva. Projekt je dober, vendar je zaradi 

nerazumevanja določenih stvari predlagal, da se točka umakne ali pa dopolni s sklepom, 

da se uredijo kriteriji in pogoji, pod katerimi se bodo ti vrtički oddajali v najem. 

 

Evstahij Drmota:  

- Predlagal je, da se ta zadeva danes potrdi, ker v ničemer ne posega v prostor. To obliko 

urejanja vrtov naj se prenese na ostala območja vrtičkov v Kranju.  

 

Klemen Valter:  

- Menil je, da je predlog dodatnega sklepa nepotreben, ker lokalna skupnost kot 

najemodajalca že zakon zavezuje, da mora svoje nepremičnine oddati pod določenimi 

pogoji in merili. Predlagal je, da se glasuje o zadevi, v nadaljevanju bo pa občina morala 

zadevo speljati tako kot določa zakon.  

 

Predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, je povedala, da je po sklepu župana vodja 

delovne skupine za medgeneracijski center. Preden so se odločili za projekt, so preverili 

katerih zemljišč je lastnik občina, primernih za tako dejavnost. To je bil žal Fockov travnik. 

Kdo je lastnik zemljišč pri Sparu na Planini, ni znano. V pripravi je akt o ureditvi pogodbenih 

razmerij z najemniki. Prioriteta je ureditev načrtovanega eko urbanega vrta, potem bi lahko 

ostala območja vrtičkov uredili na enak način. Ta projekt bi lahko bil Kranju v ponos. Zadevo 

je umaknila iz obravnave in odločanja.  

 

 

E. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini 

Kranj za volilno leto 2014 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

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

strinja s predlaganim sklepom. 

 

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

pripomb in se strinja.  

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo, je povedala, da se je komisija seznanila s 

sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da se komisija strinja s 

predlaganim sklepom.  

 

Razprave ni bilo, zato je dala predsedujoča v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni 

občini Kranj za volilno leto 2014. 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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F. 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:  

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da se komisija strinja s 

predlagano dopolnitvijo načrta razpolaganja.  

 

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

pripomb. 

 

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

ter Stanovanjske komisije, je povedal, da se obe komisiji strinjata z vsemi predlaganimi 

sklepi, vsaka s svoje pristojnosti.  

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo, je povedala, da se je komisija seznanila s 

predlagano dopolnitvijo. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da se komisija strinja s 

predlagano premoženjsko zadevo. 

 

Razprava:  

 

Jure Kristan:   

- Glede Drulovke je vprašal, ali bo res ta parcela služila poti in parkirišču. Ali je zagotovilo, 

da ne bo nastala še ena vrsta objektov, ki bo dodatno utesnilo naselje.  

 

Tatjana Hudobivnik: 

- Trenutno je na tem zemljišču dovoljena gradnja dvojčkov, vendar so v spremembi 

prostorski akti, ki bodo dovoljevali izgradnjo parkirišča. To se lahko tudi vključi v 

pogodbo. Interes kupcev je imeti dostop in parkirna meta. 

 

Mag. Igor Velov in Jure Kristan:  

- Predlagala sta, da se iz načrta razpolaganja izločijo tri nepremičnine parc. št. 639/3, 639/5 

in 639/2 k.o. 2131 – Stražišče zaradi strateškega pomena pri izgradnji komunalne 

infrastrukture na tem območju. 

 

Po končani razpravi je predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, povzela predlog svetnikov 

in dala na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto  

2014. Iz predloga dopolnitve se izvzamejo: 

- nepremičnina parc. št. 639/3 k.o. 2131 – Stražišče, 

- nepremičnina parc. št. 639/5 k.o. 2131 – Stražišče in 
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- nepremičnina parc. št. 639/2 k.o. 2131 – Stražišče. 

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 6 VZDRŽANIH). 

 

 

4. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ 

ZA LETO 2013 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance in povedal, da bil 

proračun za leto 2013 na prihodkovni strani realiziran približno 96 %. Predvideno je bilo 

zadolževanje do višine 4 milijonov, ki ni bilo realizirano. Na odhodkovni strani je bila 

realizacija 87 %.  

 

Stališča komisij: 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance je povedal, da se je komisija seznanila z 

odlokom. 

 

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

pripomb. 

 

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

potrdila sklepe. 

 

Evstahij Drmota, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je 

povedal, da se je komisija seznanila z odlokom in ga podpira. 

 

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

Stanovanjske komisije je povedal, da obe komisiji odlok soglasno podpirata. 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in 

šolstvo je povedala, da se je komisija seznanila z odlokom. 

 

Alojz Gorjanc, podpredsednik Komisije za kulturo in šport je povedal, da se je komisija 

seznanila z odlokom in se z njim strinja. 

 

Alenka Primožič, podpredsednica Komisije za turizem je povedala, da se je komisija 

seznanila z odlokom in se z njim strinja. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo je povedala, da so se z odlokom seznanili. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da komisija podpira 

odlok. 

 

Ker razprave ni bilo je dala predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović na glasovanje 

naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013. 
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2. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta 

pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2013. 

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

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 22 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

Mag. Drago Štefe: 

- poudaril je, da brez vzorno vodenih financ ne more noben sistem delati dobro in izrazil 

zadovoljstvo in priznanje nad dobrim načelnikom Urada za finance in dobrim uradom, ki 

zadeve strokovno vodi. 

 

 

5. POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV MESTNE OBČINE KRANJ V 

LETU 2013 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan in povedala, da imajo zavodi s področja 

otroškega varstva in osnovnega šolstva v ustanovitvenih aktih opredeljeno, da o presežkih 

prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda, po predhodnem soglasju župana. V letu 2013 so 

vsi zavodi poslovali pozitivno, razen Kranjskih vrtcev, ki so ustvarili nekaj čez 20.000 EUR 

izgube. Vzrok je v nepredvideno višjih stroških porabe električne energije in odpadkov.  

 

Stališča komisij: 

 

Gregor Tomše, predsednik komisije za finance je povedal, da se je komisija seznanila z 

uspehi zavodov.  

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik komisije za gospodarstvo je povedal, da je komisija potrdila 

sklepe. 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in 

šolstvo je povedala, da se je komisija seznanila s poročilom. 

 

Alojz Gorjanc, podpredsednik komisije za kulturo in šport je povedal da se je komisija 

seznanila s poročilom in so zadovoljni, da je poslovanje pozitivno. 

 

Alenka Primožič, podpredsednica komisije za turizem je povedala, da se je komisija seznanila 

s poročilom. 

 

Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da so se seznanili s 

poročilom. 

 

Razprava: 

 

Jure Kristan: 

- Predlagal je, da se v bodočnosti zasleduje uspešnost posameznih zavodov na trgu, 

predvsem tistih, ki so v večji meri financirani iz občinskega proračuna, da se bo videlo 

delovanje na trgu.  
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Igor Velov: 

- Menil je, da določeni zavodi ne morejo delovati na trgu. Iz teh podatkov pa se ne vidi 

uspeh. Povedal je še, da se mu zdi prav, da tisti zavod, ki ustvari presežek prihodkov, 

porabi ta sredstva za svoj razvoj in tako je zavod tudi motiviran. Želel pa je, da je 

prihodnjič poročilo podkrepljeno z vsebino. 

 

Po končani razpravi je dala predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović na glasovanje 

naslednji 

 

SKLEP: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2013, 

katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj.  

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

odhodki v javnih zavodih Gorenjski muzej v višini 4.992,00 €, Prešernovo gledališče v 

višini 4.743,00 €, Mestna knjižnica Kranj v višini 46.540,00 €, Zavod za šport Kranj 

29.934,00 €, Zavodu za turizem Kranj 9.224,69 € in Gasilsko reševalni službi Kranj v 

višini 3.532,00 €. 

3. Javni zavod Kranjski vrtci, ki je v letu 2013 ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v 

višini 20.737,98 € bo kril izgubo iz presežka prihodkov nad odhodki iz prihodnjih let. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 19 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

6. POROČILO O DELU LAS (LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE) ZA 

PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2013 

 

Poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti in povedala 

da LAS zagotavlja koordinacijo dela strokovnih služb, ki se ukvarjajo s problematiko drog. 

Preko razpisa se sofinancira preventivne programe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, za 

teme pa se odločijo sami.  

 

Stališča komisij: 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in 

šolstvo je povedala, da se je komisija seznanila s poročilom.    

 

Alojz Ješe, podpredsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se je komisija 

seznanila s poročilom. 

 

Razprava: 

 

Vlasta Sagadin: 

- Pohvalila je dober odziv osnovnih in omenila slab odziv srednjih šol, zlasti Gimnazije 

Kranj in Šolskega centra Kranj, pa ravno srednja šola je kritični čas odraščanja. Zanimalo 

jo je ali vedo zakaj se srednje šole tako slabo odzivajo in apelirala vodstva srednjih šol, da 

izkoristijo ponujene programe. 

 

Nada Bogataj Kržan: 

- Pojasnila je, da ima občina manjši vpliv na srednje šole, kot na osnovne šole. 
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Po končani razpravi je dala predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović na glasovanje 

naslednji 

 

SKLEP: 

 

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

drog v Mestni občini Kranj za leto 2013. 

 

Sprejeto soglasno ( 20 PRISOTNIH: 20 ZA). 

 

 

 

7. INFORMACIJA O UKREPIH OŽIVLJANJA STAREGA KRANJA 

 

Uvodno poročilo je podala Petra Polak, višja svetovalka v Uradu za družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij:  

 

Alojz Gorjanc, predstavnik Komisije za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja z ukrepi za oživljanje starega Kranja. 

 

Alojzij Ješe, podpredsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili z informacijo, vendar so mnenja, da je tole  

trenutno »gašenje razmer«, pogreša se celosten pristop oz. manjka neka trajnostna vizija 

oživljanja mestnega jedra in da še vedno ni realizacije  odprtja  trgovine večjega trgovca. 

Prisotni člani Komisije za KS so potrdili predlagana sklepa pod točko 3.B in 3.C, ob tem, da 

se predlaga ukinitev knjižice KAM, ki je nefunkcionalna,  in se vsebini združita v mestnem 

časopisu ravno tako tudi sredstva ter da nikjer ni prikazanih učinkov porabe sredstev za katere 

se predlaga prerazporeditev. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo je prejela informacijo o ukrepih oživljanja starega Kranja. 
 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Informacijo o ukrepih oživljanja starega Kranja in predlaga, da je 

nujno potrebno sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. 

 

Razprava: 

 

Alojz Gorjanc:  

- Pohvalil je trud občinske uprave, da se je lotila oživljanja starega Kranja. V razmislek je 

predlagal nujno potrebno izgradnjo parkirišč in sicer pod mestom, kot je že bilo nekoč 

načrtovano. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Pohvalila je prizadevanja občine, vsaj v letošnjem letu so se lotili te velike kranjske 

problematike in zaželela uspešno delo. V ukrepih manjka prva alineja, ki bi opredeljevala 

nujno potreben koncept, kaj želijo imeti v mestnem jedru. Vprašati se je treba, kaj je nujno 

narediti, da bo Kranj privlačen in dovolj veliko ponudil občanom. Skupina bi morala na 
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nek način razmisliti o celostni podobi, vsaj o želeni. Znotraj tega pa realizirati navedene 

ukrepe. 

- Menila je, da subvencioniranje najemnin ni primeren ukrep, zato ker mora te stvari 

regulirati trg. Potrebo je ustvariti pogoje, da bo prostor poslovno zanimiv. Ureditev 

prometa in parkiranja je tudi del celostne rešitve. 

 

Mag. Igor Velov: 

- V zvezi z ukrepi oživljanja je vprašal, kaj je s Poštno ulico 3 zraven Evrope in kaj se 

dogaja s trgovino v mestnem jedru vezano na Qlandio. Prosil je za pisni odgovor do 

naslednje seje sveta. 

- Ne strinja se z možnostjo oprostitve plačila za gostinske vrtove. To je bilo preverjeno v 

mandatu 2002 – 2006 in ni v ničemer pomagalo oživiti mestno jedro. Ta znesek bi morali 

namensko vrniti v mestno jedro. 

- V mestno jedro je vloženih veliko evropskih sredstev: v Grad Khiselstein, Trije stolpi, 

ureditev ulic, Layerjeva hiša, Kranjski rovi. Infrastruktura je izgrajena, mesto zgleda 

dobro. Pomembno je dati vsebino mestu, ki pa ne bo zaživelo, dokler bo v mestu toliko in 

na tak način parkiranja. Ta problem je potrebno rešiti. Parkirišč je ob starem Kranju 

dovolj. Za vzor si lahko ogledate Ljubljano. 

 

Klemen Valter:  

- Podprl je tovrstno akcijo in delovno skupino, ki si prizadeva za oživitev starega Kranja. 

Pomembno se mu zdi, da se z raznimi ukrepi, spodbudami in modeli podpira podjetništvo 

v starem Kranju. Veliko je dobrih praks med slovenskimi mesti in v bližini na avstrijskem 

Koroškem. Predlagal je, da bi se oblikovala delovna skupina, ki bi se širše ukvarjala z 

razvojem gospodarstva v Kranju, z ukrepi, spodbudami in modeli. Morda bo to del 

novelacije strategije razvoja Kranja. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski:  

- Menil je, da z nekaterimi stvarmi malce prehitevamo, tudi s konkretnimi ukrepi. Hkrati 

imamo zadaj Strategijo razvoja turizma Mestne občine Kranj, Novelacijo Strategije 

razvoja MOK, Strategijo razvoja Gorenjske, vendar pa pogreša celovitost. Boji se, da ne 

bodo parcialne strategije izsiljevale določene vire vnaprej in bodo v nasprotju s koncepti. 

Predlagal je, da se vseeno nadaljnje aktivnosti tečejo, naj se pa pospešijo aktivnosti na 

področju sprejemanja strategij. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Podpira ustanovitev delovne skupine in delovno mesto koordinatorja za stari Kranj. 

Vprašala je, ali je delovna skupina usklajena med seboj in enotna. V skupini pogreša še 

kakšnega predstavnika javne institucije, ki se tudi poklicno ukvarja s tem, kot recimo 

Zavod za varstvo kulturne dediščine.  

- Staro mestno jedro je zaščiteno z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra za kulturni 

spomenik in ta odlok med drugim določa tudi vzdrževanje stavb v mestnem jedru.  

- Predlagala je, da se pred razširitvijo parkirišča na Likozarjevi ulici preuči število 

prebivalcev, število avtomobilov, število parkirišč. Prosta parkirišča naj se poiščejo tudi 

znotraj mesta, kot je na primer prostor za zidom pri križišču med Jenkovo in Tomšičevo 

ulico, prostor pri stavbi na Tomšičevi 19.  

- Predlagala je pridobitev še kakšnega bankomata, ki bi bil postavljen nekje od Prešernove 

ulice do železniške postaje. 

- Podprla je najemnino za en evro za gostinske vrtove.  
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- Predlagala je trženje kulturne dediščine v Kranju, ki jo je potrebno vključiti v turistično 

ponudbo. Privabiti bi bilo potrebno šolske ekskurzije, mladino, s tem razširiti ponudbo 

hotelov, blizu je letališče. 

 

Mag. Drago Štefe:  

- Pohvalil je prvo univerzalno zelo dobro in premišljeno postavljeno komisijo, ki zajema 

vsa področja starega Kranja. Velik problem za stari Kranj je promet. Če se reši na nek 

pameten, racionalen način promet, bo glede na urejenost mesta, narejenega veliko. Menil 

je, da morajo meščani dati življenje mestu, zato je potrebno veliko obiskovati stari Kranj. 

Predlagal je, da bi vsaj vsako leto enkrat dobili poglobljeno informacijo o ugotovitvah 

napredka in nove predloge ukrepov, ki bodo izboljšali delovanje, življenje in razvoj 

starega Kranja.  

 

Mag. Igor Velov:  

- Repliciral je kolegici svetnici Sagadinovi glede parkiranja v starem Kranju. Ne strinja se z 

novimi parkirnimi mesti. V mestu lahko zarišejo 90 parkirnih mest, samo stanovalci imajo 

najmanj enkrat več vozil. Ne morejo vsi stanovalci parkirati v mestu. Zakaj bi morali? 

Parkirišč ob mestu je dovolj za stanovalce, Zlata riba in Čebelica. Za tiste, ki delajo v 

mestnem jedru, je na voljo parkirišče ob bivši trgovski šoli. Parkirišča za obiskovalce so 

pa dovolj frekventna. Parkiranje je ključno in tukaj je potrebno zavzeti neko strategijo in 

ne popuščati. 

- Zakaj se bo širilo parkirišče ob Likozarjevi, če je vedno prazno?  

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Pogreša gospodarsko strategijo in znotraj nje turizem. Ob vsej tej debati so pozabili na 

Gorenjsko in zgled dobrih praks po drugih mestih, srednjeveških mestih. Pritegniti je treba 

turiste, šolske izlete, motoriste, različne segmente turistov, ki hodijo na Bled ali v 

Ljubljano, tudi v srednjeveška mesta Gorenjske.  

- Predlagal je, da se ta program prikaže celovito in finančno ovrednoti. 

 

Jure Kristan:  

- Odlok o revitalizaciji starega mestnega jedra Kranja nosi letnico 1983. V vmesnem času 

so se zadeve v Kranju spremenile. Nekaj območij se je izvzelo iz revitalizacije. Vrednost 

nepremičnin v mestu je padla, stavbe propadajo, nekaj je nerešenih lastniških zadev. Samo 

mesto napol propada, na drugi strani ima mesto urbano opremo.  

- Predlagal je, da se ta urbana oprema primerno vzdržuje in uporablja, vodnjak je potrebno 

usposobiti in okrog njega na širše postaviti klopce ter tako onemogočiti parkiranje vozil 

ob vodnjaku. 

- Bankomatov je okrog Globusa sedem, v Stražišču, ki šteje 5.000 prebivalcev sta samo 

dva.  

 

Nada Mihajlovič:  

- Podala je kritiko gostincev v starem Kranju na račun gostincev, ki so pridobili opremljene, 

vrhunske, kulturne objekte z zagotovljenimi sredstvi za obratovanje skozi celo leto. To je 

za njih nelojalna konkurenca.  

- Opozorila je, da se ruši nekoč ugledna tovarna Sava. Smiselno bi bilo z njimi vzpostaviti 

kontakt, kakšne so njihove namere, jih vključiti v aktivnosti priprave tega projekta. 
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B.Prerazporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije na PP 170301 Zavod za 

turizem Kranj – vzpostavitev mestnega časopisa 

C.Prerazporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije na PP170503 Razvojni 

programi – razpis za spodbujanje malih obrti oz. podjetništva v mestnem jedru 

 

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

službe. Glede parkirišč v starem Kranju je pojasnil, da je bil izveden pregled intervencijskih 

poti v mestu in zato bo potrebno nekaj parkirišč umakniti zaradi varnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da se je komisija seznanila s 

predlogi sklepov in se strinjajo.  

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da se je komisija 

seznanila in podprla predloga. 

 

Razprava:  

 

Stanislav Boštjančič:  

- Pri časopisu se mu poraja nekaj vprašanj. To mesto že ima časopis za prebivalce mesta. 

Zdi se mu dokaj visok znesek, razlaga pa iz predloga ni razvidna. Koliko izvodov bo, 

koliko številk, kdo bo urejal časopis? Ni predstavljen niti koncept časopisa. Ne vidi 

nobenega razloga, zakaj se ne bi ta zadeva peljala skozi časopis Kranjčanka, ki ima 

izkušnje na tem področju. Izdelati časopis ni preprosta zadeva. 

 

Jure Kristan:  

- Kdaj je previden izid prve številke? Predlagal je, da bo prva številka izdana pred poletjem. 

Upal je, da časopis ne bo služil kot volilna propaganda župana. 

 

Janez Ziherl:  

- Odgovoril je, za 5.000 € na številko časopisa bo natisnjenih 25.000 izvodov. Časopis bo 

imel osem strani, predvideno za mestno jedro. V Kranjčanki bi se vsebina razgubila. 

Imenovan bo uredniški odbor, katerega glavni urednik bo eden od novinarjev, ki živijo v 

starem Kranju. Če se bo uredniški odbor odločil imeti zakupljeno kakšno stran v 

Kranjčanki, bo to storil. Poudaril je, da se vsebina časopisa za stari Kranj se ne sme 

istovetiti z novičkami krajevne skupnosti ali novičke v Kranjčanki, ki je glasilo 

Gorenjskega glasa. 

- Ena številka časopisa bi bila izdana pred poletjem, dve številki pa v jeseni. Vse nadaljnje 

aktivnosti bodo odvisne od proračuna in uspešnosti časopisa, realno je pričakovati štiri 

številke na leto. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Menil je, da bo časopis namenjen oglaševanju volitev. Strinja se s predlogom svetnika 

Boštjančiča, da se mora predlog temeljito obrazložiti. Predlagal je, da se predlog umakne. 

 

Saša Kristan:  

- Se je pridružila mnenju g. Boštjančiča. Vsak mesec dobivajo na dom knjižico Kam v 

Kranj? Vprašala je, kolikšen je mesečen strošek izdaje knjižice, v kolikih izvodih se izda 

in kakšna bo v nadaljevanju usoda knjižice. 
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Vlasta Sagadin: 

- V zvezi s točko 3.C. je vprašala, kdo in kako bo ta razpis sestavljen, kakšni pogoji bodo za 

dodeljevanje teh subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom. 

 

Janez Ziherl:  

- O razpisu, pogojih dodeljevanja subvencij in ostalih zadevah se bo odločila delovna 

skupina, ki je sestavljena iz prebivalcev in uporabnikov starega Kranja. So zelo dejavni 

ljudje, ki želijo dobro Kranju. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Glede na razpravo in dvome je izjavil, da bo glasoval proti premoženjskim zadevam 3.B 

in C. Menil je, da neodgovorno ravnajo z denarjem, ker vsebina še ni dorečena. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- Se je strinjam s svetnikom mag. Velovom. Ni proti temu, da se sredstva investirajo v ta 

namen, ampak ne na ta način. Predlog je potrebno opremiti s podatki in obrazložitvijo, da 

bodo svetniki videli smisel v uporabi teh sredstev. Predlagal je, da se zadevi umakneta ali 

se zavrneta. 

 

Saša Kristan:  

- V zvezi s točko 3.B. je vprašala, ali se s tem ukvarja tudi BSC z razvojem malih obrti in 

podjetništvom. Želela je, da o tem poda svoje stališče tudi direktor 

 

Predsedujoča, podžupana Nada Mihajlović, je ugotovila, da se razpravljavci strinjajo z ukrepi 

oživljanja starega Kranja. Ni podpore k premoženjskima zadevama B in C, zato je prekinila 

obravnavo teh dveh zadev. Obravnava se bo nadaljevala na eni prihodnjih sej. Na glasovanje 

je dala naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z informacijo o ukrepih oživljanja starega Kranja. 

 

Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).  

 

 

8. PREDSTAVITEV DELA REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE GORENJSKE 

BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER, D.O.O. KRANJ 

 

Klemen Valter: 

- Ker svetniki niso dobili gradiva je predlagal, da svetniki glasujejo o tem, da se točka 

umakne, ker je v nasprotju s 36. členom poslovnika, ker člani sveta niso prejeli gradiva za 

to točko. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski: 

- povedal je, da ko so se predstavljali javni zavodi se je že zgodilo, da ni bilo pripravljenega 

gradiva ker gre za predstavitveno zadevo o kateri ne odločajo.  
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Jakob Piskernik: 

- Menil je, da če ni sklepa o katerem bi mestni svet glasoval, da se predstavitev lahko 

opravi, v primeru pa da bodo svetniki o čem glasovali, pa naj se zadeva umakne. 

 

Igor Velov:  

- menil je, da imata obe strani prav in da mora predsedujoča dati stvar na glasovanje, 

svetniki pa se bodo odločili o tem ali bo predstavitev opravljena. 

 

Klemen Valter: 

- Menil je, da bi morala podžupanja, točko sama umakniti, ker če bo izglasovano, da točka 

ostane bo kršen poslovnik. 

 

Po krajši razpravi je predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović dala na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Predstavnik BSC predstavi gradivo, ki ga je pripravil za današnjo sejo mestnega sveta. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 22 PRISOTNIH: 16 ZA, 2 PROTI, 4 VZDRŽAN). 

 

Bogo Filipič, direktor Regionalne razvojne agencije BSC Kranj je predstavil delovanje BSC-

ja. Povedal je, da je bil BSC ustanovljen konec leta 1995, leta 2000 so dobili status regionalne 

razvojne agencije. Ustanoviteljice so vse občine Gorenjske, obrtne zbornice Kranj, Škofja 

Loka, Radovljica in Tržič, v enem deležu je lastnica tudi Gospodarska zbornica Slovenije. En 

delež državnega lastništva je bil prenesen na Kapitalsko družbo, leta 2000 se je ministrica 

odločila da en delež proda na dražbi in podjetje iz Gorenjske je odkupilo 29 % od države. 

BSC opravlja veliko različnih vlog, delajo pa na razvojnih področjih od turizma, do 

spodbujanja tehnološkega razvoja, na podeželju, vloga je tudi strateška, ker sodelujejo z 

evropskimi institucijami in ministrstvi. Na državni ravni zastopajo interese Gorenjske v vseh 

državnih strateških dokumentih, ki so podlaga za črpanje evropskih in nacionalnih sredstev in 

jo čim bolj vključiti. Operativno so zadolženi za razvoj idej, pravilno pripravo projektov in 

največkrat za vodenje razvojnih projektov. V prejšnjem regionalnem razvojnem programu so 

stavili na štiri T-je Gorenjske: turizem, tehnološki razvoj, talenti, toleranca in trajnostni 

razvoj. Leta 2006/07 so zastavili ključne razvojne projekte. Zastavili so ustanovitev Univerze 

na Gorenjskem za katerega menijo, da je eden ključnih razvojnih projektov v prihodnje. V 

prejšnji finančni perspektivi so za Gorenjsko pridobili skoraj pol milijarde evropskih sredstev. 

Mestna občina Kranj je bila oziroma je še vedno vključena v 40 večjih projektih. Kot agencija 

so uspeli pridobiti več kot 220 projektov, ki so uspešno kandidirali na razpisih evropske unije. 

 

Razprava: 

 

Mag. Andrejka Majhen: 

- Vprašala je kaj pričakuje regionalna agencija od svetnikov, kako naj bi delali, da bi imeli 

od agencije še več koristi za Kranj. 

 

Bogo Filipič: 

- Povedal je, da pogrešajo večje število dobro pripravljenih projektov z vsebino. Manjka 

jasne opredelitve, včasih tudi proračunske. 
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Darja Kovačič: 

- Menila je, da je čudno, da občina ustanavlja skupino, ki se bo ukvarjala z oživljanjem 

mestnega jedra, v predstavitvi pa so slišali, da je ogromno denarja za razvoj starih mestnih 

jeder in poudarila, da bi se bilo potrebno povezati. 

 

Bogo Filipič: 

- Povedal je, da ko presežejo prve prepreke z občino dobro sodelujejo. Če so dobro 

razdelane vsebine, lažje prijavijo projekt. Potrebujejo pa predloge in spodbude. 

 

Darja Kovačič: 

- Predlagala je, da bi bil nekdo iz BSC-ja sestavni del občinske skupine. 

 

Jure Kristan: 

- Za ICT park je menil, da je šlo preveč sredstev v zidove, prave vsebine pa ni, vendar pa je 

to problem lastnikov. Z vidika gospodarstva je to zgrešen projekt. Veliko ljudi ima ideje 

in zanimalo ga je kako se da priti do njih, da bi prišlo do povezovanja. Poudaril je še, da je 

bil imenovan v nadzorni svet BSC-ja , razrešen pa ne in menil, da je prišlo do napake v 

postopku. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Na eni od sej komisij pred sejo je vprašala zakaj MOK ne sodeluje pri projektu koriščenja 

sredstev na področju kulture in dobila odgovor, da je zdaj glavni projekt GORKI in da 

zato drugih projektov ni. Menila je, da bo zdaj ta projekt blokiral vsako ustvarjalnost in 

nove ideje. Želela je mnenje ali res občinska uprava nima vizije in idej. 

 

Bogo Filipič: 

- Menil je, da ideje so, potrebno jih je razdelati. 

 

Darko Jarc: 

- Svetnici Sagadinovi je pojasnil, da občinska uprava ima ideje in vizijo in smernice. 

Pripravlja se obnova strategije razvoja, ki je bila pripravljena 2009 pri čemer sodeluje 

BSC. Zanimalo ga je ali BSC skupaj z agencijo LEAG sodeluje pri pridobivanju poslov in 

razpisov.  

- Zanimalo ga je kje je bil zamujen vlak v zvezi z razvojem Letališča Brnik, kako naprej in 

kaj je možno še rešiti. 

 

Bogo Filipič: 

- Povedal je, da so sodelovali pri ustanovitvi LEAG in računali so, da bo deloval v okviru 

regionalne razvojne agencije. Pojasnil je, da jih vključujejo v svoje evropske projekte in 

kjer je mogoče jim dajejo delo. Glede razvoja letališča pa je povedal, da ima razvoj 

letališča v Ljubljani veliko nasprotnikov. Sami so razvoj letališča že leta 2006 dali med 

pomembnejše razvojne instrumente. Če letališče ne bo prodano ima možnost, da se z 

evropskimi sredstvi razvija. 

 

Jure Kristan: 

- Menil je, da bi bilo dobro, da BSC pripravi program smernic po kateri bi se lahko Kranj 

našel in to je potrebno upoštevati v popravku strategije.  
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Nada Mihajlović: 

- Predlagala je, da se razmisli o obnovi mesta na način, da bi bil v mestnem jedru 

podjetniški inkubator. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski: 

- Menil je, da ni smiselno trditi, da je v ICT parku le lepa zunanjost, ko pa se je predstavitve 

udeležilo le malo svetnikov, občina pa se ne zanima za gospodarstvo.  

 

Bogo Filipič: 

- Povedal je, da bo za Mestno občino Kranj razvojna priložnost trajnostna urbana strategija, 

kjer bodo ideje za prostorski in vsebinski razvoj. Je pa v Kranju veliko področij, ki so 

potrebne revitalizacije in zanimalo ga je koliko teh območij bo občina odkupila. Ko bo 

enkrat lastnik bo lahko poskrbela za revitalizacijo. 

 

 

9. PREDLOG CEN STORITVE – OSKRBA S PITNO VODO 

 

Podžupanja Nada Mihajlović je predlagala, da točko zaradi pomembnosti prestavijo naprej, 

tako da se bo namesto kot 11. točka obravnavala kot 9. točka. Tako je dala na glasovanje 

naslednji 

 

SKLEP: 

 

Obravnava točke Predlog cen storitve – oskrba s pitno vodo se prestavi za obravnavo 

Predstavitve BSC, in se obravnava kot 9. točka. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 19 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

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

službe in pojasnil, da je glavni poudarek na uskladitvi cen z novo metodologijo za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Odločali bodo 

samo o pitni vodi in ne odpadni vodi. Izenačuje se večstanovanjske in enostanovanjske hiše 

bodo izenačene kar se tiče plačevanja omrežnine, kar pomeni, nekaj sprememb pri 

položnicah. Metodologija nalaga, da mestni svet cene potrdi. Gradivu je priložena 

obrazložitev elaborata. Cene storitev so pripravljene v skladu z metodologijo.  

 

Stališča komisij: 

 

Evstahij Drmota, predsednik komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je 

povedal, da se je komisija s predlogi seznanila in se z njimi strinja. 

 

Alojz Ješe, podpredsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da je komisija 

obravnavala in imela nekaj pripomb, med drugim tudi, da se obravnava te točke umakne z 

dnevnega reda. 

 

Razprava: 

 

Evstahij Drmota je kot direktor javnega podjetja Komunala Kranj povedal, da je mestni svet 

18. 12. 2013 sprejel sklep, da soglaša z oblikovanjem enotne cene omrežnine in vodarine v 

vseh občinah ustanoviteljicah javnega podjetja. Pojasnil je, da bo razdelitev enaka po vseh 7 
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občinah, infrastruktura se je razdelila po deležih. Svet ustanoviteljev je sprejel sklep o tem, o 

čemer naj bi glasovali na tej seji. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Vprašala je ali zdaj sledijo spremembi predpisov in ukrep, da se bo individualnim 

stanovanjskim objektom znižala omrežnina, večstanovanjskim stavbam pa zvišala pomeni 

bolj pravično razdelitev glede na prejšnje stanje. Ker je večstanovanjskih zgradb največ v 

Mestni občini Kranj to pomeni, da bodo za prebivalce večstanovanjskih zgradb v MOK 

položnice višje. Zanimalo jo je ali ima občina zagotovilo, da bodo nekatere druge občine, 

ki zdaj nimajo tako oblikovanih cen to popravile. 

 

Evstahij Drmota: 

- Pojasnil je, da je bil sklep županov občin, da se oblikuje enotna cena. Cene se bodo 

poenotile v vseh 7 občinah, občini Medvode in Jezersko sta tak sklep že sprejeli. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

Zanimalo ga je kje je postavka, ki je bila na starih obračunih, zdaj pa je ni. 

 

Evstahij Drmota: 

- Pojasnil je, da je bila v ceni po stari uredbi upoštevana vodarina, vodna povračila, 

omrežnina in števnina. V novi uredbi je samo vodarina in omrežnina, ki vsebuje tudi 

priključnino. Vsak bo na tej položnici plačeval še priključnino, priključek je stvar 

komunale do števca in jaška pred objektom. 

 

Saša Kristan: 

- Predlagala je, da se upošteva sklep komisije za krajevne skupnosti in da se točka umakne 

ter prestavi na naslednjo sejo. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Želel je, da mu nekdo iz komisije za krajevne skupnosti razloži glavne razloge zakaj so 

proti. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Strinjal se je s svetnico Kristanovo in prav tako predlagal prekinitev točke in obravnavo 

na eni naslednjih sej.  

 

Stanislav Boštjančič: 

- Želel je, da se ugotovi ali so predsedniki svetov krajevnih skupnosti glasovali po lastni 

presoji ali na podlagi sklepov, izglasovanih na svetih krajevnih skupnosti.  

 

Peter Zaletelj: 

- Menil je, da bi bil tak pristop, da se točka umakne, za MOK škodljiv in škodljiv za 

dogajanje v komunali. MOK je bila tista, ki je imela interes, da so se sredstva, ki jih je 

imela komunala razdelijo, kot so se, in da se cena vodarine razdeli tako kot je predlagano. 

Presenetilo ga je, da se zdaj pogovarjajo o 3 EUR, prej pa je bila razprava o 15 oz. 20.000 

EUR za katere ni bila jasna poraba.  
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Nada Mihajlović: 

- Iz zapisa seje komisije za krajevne skupnosti je prebrala, da so imeli negativno mnenje 

zato, ker je bilo dogovorjeno drugače. Želela je, da se s to točko nadaljuje, ker sama ni 

videla problema. 

 

Igor Velov: 

- Zanimalo ga je ali sploh lahko sprejmejo tak sklep, da velja za nazaj, od 1.4. dalje. Menil 

je, da gre za to, da se sama voda oz. vodarina podraži za 43 % in želel pojasnilo o tem. 

 

Janez Ziherl, načelnik urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 

- Pojasnil je, da je vodarina in vodna povračila je po novem samo vodarina, cene vode se 

dvignejo za 10 % in se poenotijo po vseh občinah, števnina pa gre po novem v omrežnino 

in hišni priključek. To nalaga metodologija, da so poenotene eno in večstanovanjske hiše. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da to ni logično. Če so sredstva namenjena za vzdrževanje omrežja, potem na 

primer 200 m v naselju hiš pokrije 15 hiš, v blokovskem naselju pa 200 m pokrije 5 

blokov, kar je 250 družin. Na meter vzdrževane cevi v blokovskem naselju se pobere 

veliko več, in iz tega vidika se mu ni zdelo pošteno, da se izenačuje. Zanimalo ga je ali to 

predpisuje uredba ali je to samovolja komunale. 

 

Janez Ziherl, načelnik urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 

- Pojasnil je, da so ključni stroški pri omrežnini glavni vodi, priključki ko so narejeni 

praktično nimajo vzdrževanja. Okrog blokov so močnejši vodi in hidrantna omrežja. 

Glaven strošek omrežnine je še vedno črpanje in magistralen vod. To zahteva 

metodologija. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Menila je, da je na komisiji za krajevne skupnosti prišlo do različnih mnenj zato, ker so v 

komisiji predstavniki mestnih in primestnih krajevnih skupnosti in menila, da so verjetno 

sprejetju nasprotovali predstavniki mestnih krajevnih skupnosti, kjer je več blokovskih 

naselij. Gledano s stališča porabnika, ki bo na položnici dobil skoraj 60 % višjo postavko 

za vodo je podvomila, da je metodologija utemeljena. 

 

Evstahij Drmota: 

- Prebral je obrazložitev za pojasnitev svetniku Velovu, da je uredba striktno povzročila 

izenačitev stanovanj v blokih in v hišah. V skladu z uredbo o cenah je cena oskrbe s pitno 

vodo sestavljena iz omrežnine, ki se zaračunava glede na velikost priključka ter vodarine, 

to je storitev, ki se zaračunava glede na porabo pitne vode. Po metodologiji so v 

omrežnino vključeni tudi stroški obnov in vzdrževanja priključkov, kar do sedaj ni bilo 

tako, uredba o cenah je prinesla spremembo pri zaračunavanju stroškov v 

večstanovanjskih objektih. De sedaj se je omrežnina zaračunavala glede na velikost 

vodomera na katerega je priključen cel objekt, znesek omrežnine pa se je med porabniki 

porazdelil po kriteriju števila stanovanj v objektu. Po novem se v večstanovanjskih 

stavbah za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek dimenzije dn 20. 

Za uporabnike v večstanovanjskih objektih to pomeni v povprečju višje stroške oziroma 

izenačitev s stroški uporabnika v individualni hiši, ki ima vodomer dimenzije dn 20. Kot 

direktor podjetja Komunala Kranj je apeliral na vse svetnike, da je to njihova dolžnost 

glede na uredbo. 
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Mirko Tavčar: 

- Povedal je, da bo MOK dala slab signal ostalim občinam, če ne bodo sprejeli predlaganih 

sklepov. Interes MOK je bil, da se skupni vodi delijo po deležu ne po legi in to so dosegli. 

Dosegli so, da so vsi občinski sveti sprejeli enotno ceno, dobro leto nazaj pa so dosegli, da 

so enotno ocenili celotno infrastrukturo.  

 

Alojz Gorjanc: 

- menil je, da so predlagani sklepi dobri in predlagal, da se jih sprejme. 

 

Gregor Tomše: 

- Zanimalo ga je kaj se bo zgodilo v primeru, da bo MOK potrdila ceno ostale občine pa ne 

oziroma obratno. 

 

Evstahij Drmota: 

- Pojasnil je, da je svet ustanoviteljev naročil Komunali Kranj, da pripravi medobčinski 

sporazum, ki je pripravljen. Občinski sveti so to dolžni sprejeti glede na uredbo. 

 

Janez Ziherl, načelnik urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 

- Pojasnil je, da v kolikor druga občina tega ne bo podprla ima možnost subvencioniranja in 

bo dolžna subvencionirati manko. So pa občine to dolžne potrditi zaradi uredbe. 

 

Bojan Homan: 

- Predlagal je, da ni narobe, da se točka prekine in obravnava na naslednji seji, ne sme pa se 

narediti, da zadeva pade, ker bo to slabo sporočilo za ostale občine. 

 

Predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović je prekinila obravnavo te točke. 

 

 

10. INFORMACIJA O VARNOSTNI PROBLEMATIKI NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE KRANJ V LETU 2013 

 

Poročilo je podal Matjaž Završnik, komandir Policijske postaje Kranj in povedal, da je na 

področju temeljnih delavnosti to je kriminalitete, vzdrževanja javnega reda in varnosti 

cestnega prometa ocenjujejo, da je stanje na vseh področjih še vedno ugodno in stabilno. 

Najbolj je na udaru področje kriminalitete, narašča število kaznivih dejanj, porast v primerjavi 

z letom 2012 je 12,8 %. Največ je splošne kriminalitete, kar so dejanja zoper premoženje, kjer 

je največ tatvin. Na področju javnega reda in miru se število zaprosil za interveniranje rahlo 

zmanjšuje, na področju varnosti cestnega prometa se je zgodilo manjše število prometnih 

nesreč, zadnja leta pa so posledice v teh nesrečah ugodnejše. 

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za krajevne skupnosti se je z informacijo strinjala. 

 

Razprava: 

 

Vlasta Sagadin: 

- Želela je, da se na področju preventivnih dejavnosti posveti večjo pozornost akcijam za 

vse kolesarje 
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Jakob Piskernik: 

- Pohvalil je dobro pripravljeno poročilo. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Pohvalil je poročilo in delo policije, ter jim še naprej zaželel uspešno delo. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Pohvalil je poročilo in predlagal, da se pri poglavju preprečevanje, odkrivanje in 

preiskovanje kriminalitete naredilo poročilo enako po poglavjih, kot izhajajo iz 

kazenskega zakonika. 

 

Po končani razpravi je dala predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović na glasovanje 

naslednji 

 

SKLEP: 

 

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

2013. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 19 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

11. POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ ZA LETO 2013 

 

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

pojasnil, da se stanje na terenu izboljšuje. V okviru Medobčinskega inšpektorata Kranj 

delujejo inšpekcije in medobčinsko redarstvo. Povedal je, da s svetom za preventivo in 

varstvo v cestnem prometu 3.6. pripravljajo pred Mercatorjem večjo preventivno prireditev, 

kjer bodo vključeni otroci iz vrtcev in otroci, ki opravljajo kolesarske izpite. Poudaril je večje 

sodelovanje s policijo, s katero izvajajo nadzore predvsem na področju prometa. 

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila z gradivom. 

 

Razprava: 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Poudaril je, da ta služba ni pristojna za dajanje pravnih nasvetov, kot je navedeno na 6. 

Strani, ker s tem je občina odškodninsko odgovorna.  

- Na strani 8 ga je zanimalo ali je 55 inšpekcijskih postopkov rezultat lastnih ugotovitev ali 

rezultat prijav. Ponekod je zaradi nasajenega drevja in grmičevja preglednost slaba in želel 

vedeti ali inšpektorji hodijo na oglede in opozarjajo, če pa so postopki samo rezultat prijav 

je menil, da inšpekcija ni opravila svojega dela. Menil je še, da bi moral mestni svet 

sprejeti sklep glede odloka o oglaševanju, kot predlagajo inšpektorji. Predlagal je, da se v 

najkrajšem času pripravi nov odlok ali sprememba starega glede oglaševanja.  

- Na strani 10 so navedene lažne prijave in prijavitelji so prejeli opomin. Povedal je, da bi 

morali krive prijavitelje kaznovati, ne samo opozoriti. 
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- Glede poročila redarstva je na strani 25 navedeno, da je bilo več primerov nedostojnega 

vedenja kršiteljev do uradne osebe. Menil je, da bi bilo potrebno tiste, ki so bili zelo 

žaljivi potrebno kazensko ovaditi. 

- Poudaril je še, da če je medobčinsko redarstvo sodelovalo pri sprejemanju predpisov na 

državni ravni, da je to potrebno pohvaliti.  

 

Bojan Homan: 

- Pohvalil je delo policije in redarjev. Zanimalo ga je ali se kako pozna sprejem odloka o 

javnem redu in miru, kako se poznajo predpisi o psih in pasjih iztrebkih. Želel je vedeti 

kako redarstvo ukrepa pri tistih, ki v modri coni parkirajo in vsako uro menjajo listke, ter 

tako zastonj parkirajo. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Zanimalo ga je koliko je kršiteljev prometnih predpisov kolesarjev in motoristov, sploh 

kršiteljev hitrosti, ker radar motorista ne more tako posneti, kot lahko avto. Opozoril je še 

na kolesarje, ki vozijo po cesti v Besnico in večinoma vozijo vštric. Najbolj problematični 

pa so kolesarji kolesarskega kluba Sava, kontrolira in kaznuje pa jih nihče. Menil je, da bi 

moralo redarstvo več pozornosti posvetiti kolesarjem in motoristom. Predlagal je tudi, da 

se kolesarski klub Sava obvesti o tem, kako se na cesti obnašajo njihovi kolesarji. 

 

Nada Mihajlović: 

- Rekla je, da bodo na sestanku s kolesarskim klubom Sava opozorili na to problematiko.. 

Vprašala je za kakšen prekršek gre v tabeli na 25 strani, kjer odstopa Slovenski trg pred 

ostalimi. 

 

Robert Zadnik: 

- Pojasnil je, da je to zaradi modre cone. 

- Glede sprejemanja državne zakonodaje je pojasnil, da so pri tem sprejemanju sodelovali 

preko različnih društev in komisij tako, da so posredovali svoje pomisleke na sprejeme 

različnih zakonov; 

- Glede zaraščenosti ob cestiščih je povedal, da to področje nadzoruje en inšpektor za 

območje 7 občin. Gre pa večinoma za zadeve, ki so po uradni dolžnosti, na prijave se 

lahko hitreje odzivajo. Sodelujejo tudi s krajevnimi skupnostmi, ki pošljejo fotografije, 

inšpektor pa lahko odreagira; 

- Odlok o javnem redu in miru se izvaja vsakodnevno, največkrat pride do izraza pri 

mladih, ki se jih opozori, vendar so mladi iznajdljivi in pijačo ob prihodu redarjev 

skrijejo; 

- Glede pasjih iztrebkov je povedal, da sodelujejo z občinsko upravo z uradom za 

gospodarstvo in gospodarske javne službe in skušajo postaviti čim več košev; 

- Glede modre cone je pojasnil, da redarji dnevno nadzorujejo kršitelje. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Menil je, da so zašli v razpravo, da se vtikajo v samostojnost obeh organov. Želel je 

uspešno delo in se zahvalil za poročilo. 

 

Robert Zadnik: 

- Glede pravne pomoči je pojasnil, da je to mišljeno samo tako, da se stranko še enkrat 

poduči o tem, kar je dobila na plačilnem nalogu. 

 

 



26 

 

Ludvik Kavčič: 

- Povedal je, da je v Stražišču bar Sonja, ki je zelo moteč za sosede in deluje preko 

dovoljenega delovnega časa. Sosedje so se pritožili, vendar naj ne bi nič uspeli.  

 

Robert Zadnik: 

- Povedal je, da te prijave nima, niti redarstvo ni pristojno, da bi vstopalo v lokale in 

zagotavljajo javni red in mir.  

 

Matjaž Završnik: 

- Povedal je, da nima podatka, da prejeli kakšno prijavo, lokal varnostno ne izstopa. Če pa 

je problem pa je prosil, da se obvesti policijo, ki bo primerno ukrepala. 

 

Po končani razpravi je dala predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović na glasovanje 

naslednji 

 

SKLEP: 

 

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

leto 2013. 

 

Sprejeto soglasno ( 21 PRISOTNIH: 21 ZA). 

 

 

12. INFORMACIJA O PRIPRAVI NOVELACIJE STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA 

RAZVOJA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Podžupanja Nada Mihajlović je povedala, da bo novelacija Strategije trajnostnega razvoja 

pripravljena v dveh mesecih, vse ostalo pa lahko svetniki preberejo v gradivu, ki so ga prejeli. 

 

 

 

Glede na pozno uro in nizko udeležbo članov in članic sveta je predsedujoča, Nada 

Mihajlović, ob 21.45 zaključila sejo. Prisotne je seznanila, da se bo 13. točka Vprašanja, 

predlogi in pobude članov sveta obravnavala na naslednji 34. seji v okviru iste točke.  

 

 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc 

 

 

 

 

Svetlana Draksler 

 

 

Nada Mihajlović 

PODŽUPANJA 

 

 

 

 

 

 


