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ZAPISNIK

36. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 28. 3. 2018 ob 16.00 uri v sejni
dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.
Sejo sta vodila župan Boštjan Trilar in podžupan Boris Vehovec.
Navzoči člani in članice Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Alenka
Benčina, Gorazd Copek, Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, Milorad Gogić, mag. Branko Grims,
mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Jakob Klofutar, Boris Kozelj, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana
Pavlovski, Damijan Perne, Damjana Piškur, Natalija Polenec, mag. Franc Rozman, Jožef Rozman, Vlasta
Sagadin, Helena Sitar, mag. Drago Štefe, mag. Zoran Stevanović, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož
Terplan, Gregor Tomše, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec in Darinka Zorko.
Odsotni so bili: svetnik mag. Igor Velov in svetnica Tina Žalec Centa ter direktorica mestne uprave Senja
Vraber.
Poleg članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Ana Vizovišek – vodja
Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve,
Manja Vovk – vodja Urada za družbene dejavnosti, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Janez Ziherl vodja Urada za okolje in prostor, Marko Hočevar – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne
službe, Vid Krčmar - iz Urada za tehnične zadeve, Eva Mlakar – Služba notranje revizije, Mitja Herak – vodja
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Mile Hodnik – predsednik Lokalne akcijske skupine,
Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič – Kabinet župana.
Navzoči predstavniki medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas in Peter Šalamon – Infonet media.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 23 članov in članic Mestnega sveta Mestne
občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.
Na mizo je bilo posredovano naslednje gradivo: seznam sklepov delovnih teles Mestnega sveta MOK,
poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta, amandmaji svetnika Borisa Kozelja k 4. točki Odlok o
javnozasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Bitnje in en amandma taistega predlagatelja k 5. točki
Odlok o določitvi prednostnih območij ogrevanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine
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Kranj. 2. E. Premoženjsko zadevo, ki je pomotoma izpadla, smo vam posredovali naknadno v četrtek, dne
22.3.2018
Župan je povabil vse navzoče na sprejem športnikov Kranja, ki bo jutri na Glavnem trgu v starem Kranju.
Dogajanje je opisano na priloženem vabilu na mizi.
Omenil je tudi vabilo na odprtje razstave v počastitev 30-letnice sodelovanja Kranja in Beljaka na področju
kulture.
Razprave na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SPREJETI DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 28. 2. 2018 ter poročilo o
izvršitvi sklepov
Premoženjske zadeve
Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017 - predlog
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Bitnje – predlog
Odlok o določitvi prednostnih območjih ogrevanja stanovanjskih objektov na območju Mestne
občine Kranj - predlog
Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto
2017
Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA).

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 35. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 28. 2. 2018 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV

Poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 28.2.2018 in poročilo o izvršitvi
sklepov.
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA):

2.

PREMOŽENJSKE ZADEVE

A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 - dopolnitev
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 2. A Premoženjskih
zadev.
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Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točko 2.A) in
predvidenim izvzemom iz javne rabe na zemljiščih parcelnih številk 103/7 in 103/8 k.o. Drulovka.
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 in se z njo strinja, s
pripombo, da je v primeru prodaje zemljišča parcelna številka 537/7, k.o. 2136 - Breg ob Savi, potrebno
zagotoviti, da se do tega in sosednjih zemljišč ne bo dostopalo preko avtobusnega postajališča.
Razpravljala sta: Zoran Stevanović in Mateja Koprivec.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto
2018.
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (29 PRISOTNIH: 25 ZA, 3 PROTI, 1 NEOPREDELJEN).

B. Predlog odprtja novega NRP št. 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih
programov v OZG OE ZD Kranj in prerazporeditev sredstev za izvedbo
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 2.B Premoženjskih zadev.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na gradivo.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2018 se uvrsti nov projekt Nadgradnja prostorov za izvajanje
preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj in opravijo prerazporeditve:
na proračunsko postavko 160201 Zdravstvo, NRP 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje
preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj, na konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
402.999 EUR, na konto 420801 Investicijski nadzor 10.000 EUR in na konto 420804 Načrti in druga
projektna dokumentacija 11.957 EUR, skupaj 424.956,00 EUR,
iz proračunske postavke: 240101 Splošna proračunska rezervac.-župan, podkonto 409000 Splošna
proračunska rezervacija, v višini 424.956,00 eur
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).
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C.

Predlog odprtja novega NRP št. 40618029 Urbana oprema za kolesarje v okviru katerega bodo
urejene kolesarske nadstrešnice pri osnovnih šolah in javnih objektih v Mestni občini Kranj in
prerazporeditev sredstev za izvedbo

Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 2. C Premoženjskih
zadev.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na gradivo.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2018 se uvrsti nov projekt Urbana oprema za kolesarje in opravijo
prerazporeditve:
na proračunsko postavko 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, NRP 40618029
Urbana oprema za kolesarje, konto 420299 Nakup druge opreme in napeljav prerazporedi 152.000 EUR,
konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave prerazporedi 50.773 EUR, konto 420801 Investicijski
nadzor prerazporedi 4.400 EUR in konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija prerazporedi
11.000 EUR,
iz proračunske postavke: 240101 Splošna proračunska rezervac.-župan, podkonto 409000 Splošna
proračunska rezervacija, v višini 218.173,00 eur
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (30 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 3 NEOPREDELJENI).

D. Predlog odprtja novega NRP št. 40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih
postajah in prerazporeditev sredstev za izvedbo
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 2. D Premoženjskih
zadev.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na gradivo.
V razpravi so sodelovali: Vlasta Sagadin, Bojan Homan, Janez Černe, mag. Barbara Gunčar, mag. Janez
Frelih, Alenka Benčina, Marjan Bajt, mag. Primož Terplan.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
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V proračun Mestne občine Kranj za leto 2018 se uvrsti nov projekt Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice
na avtobusnih postajah in opravijo prerazporeditve:
na proračunsko postavko 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, NRP 40618030
Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajah, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave prerazporedi 105.394 EUR, konto 420801 Investicijski nadzor prerazporedi 1.500 EUR in konto
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija prerazporedi 18.000 EUR in konto 420299 Nakup druge
opreme in napeljav prerazporedi 55.000 EUR.
iz proračunske postavke: 240101 Splošna proračunska rezervac.-župan, podkonto 409000 Splošna
proračunska rezervacija, v višini 179.894 EUR
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).

E.

Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 103/7 in parcelna
številka 103/8, obe k.o. Drulovka

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 2. D Premoženjskih
zadev.
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in nanj
nima pripomb.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljiščih parcelna številka 103/7 in 103/8, obe k.o. 2135 –
Drulovka.
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (31 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 2 NEOPREDELJENA).

3.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2017 - PREDLOG

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017
– predlog.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na gradivo.
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Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto
2017.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša s predlogom Zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017.
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira.
Komisija za turizem:
Komisija za turizem se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017 –
predlog.
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Zaključnim računom proračuna
Mestne občine Kranj za leto 2017 in nanj v delu, ki sodi v okvir delovnega področja komisije, nima pripomb.
Komisija za gospodarstvo:
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto
2017.
Razpravljali so: Gregor Tomše, Marjan Bajt, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, mag. Alenka Benčina,
mag. Franc Rozman, Mirko Tavčar in Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje
SKLEPE:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017.
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2017.
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2017.
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja s
finančnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2017.
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja s
premičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2017.

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (30 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 2 NEOPREDELJENA).

4.

ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO VRTCA BITNJE – PREDLOG

Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na gradivo.
V razpravi so sodelovali: Boris Kozelj, Irena Dolenc in Tanja Hrovat.
Predlagatelj svetnik Boris Kozelj je glede na potek razprave umaknil predlog Amandmaja 1:
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Dopolni se 6. člen odloka tako, da se na koncu postavi vejico in doda besedilo: »pri čemer je mesečna
uporabnina primarnega uporabnika največ 0,006% na razpisu ponujene investicijske vrednosti izbranega
partnerja.«.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je dal na glasovanje naslednji
AMANDMA 2:
Dopolni se 9. člen odloka tako, da se doda nova alineja, ki se glasi: »prednost pri izbiri zasebnega partnerja
ima tisti, ki v ponudbi predvidi višino tržnih prihodkov dobljenih z zaračunavanjem uporabnine drugim
uporabnikom.«.
Amandma ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 4 ZA, 24 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH).
in AMANDMA 3:
Zadnji odstavek 15. člena se črta. Prvi odstavek 19. člena odloka se dopolni tako, da se glasi:
»Z izbranim zasebnim partnerjem se sklene pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, ki jo pred sklenitvijo
potrdi mestni svet. Pogodbo v imenu javnega partnerja sklene župan. V pogodbi o javno-zasebnem
partnerstvu se podrobneje uredijo vsa razmerja med javnim in zasebnim partnerjem.«.
Amandma sprejet z večino opredeljenih glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 NEOPREDELJENA).
Po opravljenem glasovanju o amandmajih je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o izvedbi javno – zasebnega partnerstva za izgradnjo Vrtca Bitnje – predlog s sprejetim
amandmajem.
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (29 PRISOTNIH: 23 ZA, 4 PROTI, 2 NEOPREDELJENA).

5.

ODLOK O DOLOČITVI PREDNOSTNIH OBMOČJIH OGREVANJA STANOVANJSKIH OBJEKTOV NA
OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ - PREDLOG

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, namestnik vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske
javne službe.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija predlaga mestni upravi, da predlog odloka spremeni na način, da se v četrtem odstavku 3. člena
Odloka določi, da v letu 2018 območje prednostnega načina ogrevanja enkratno s sklepom uskladi župan,
od 1. 1. 2019 pa območje prednostnega načina ogrevanja usklajuje mestni svet.
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira.
Razpravljali so: Boris Kozelj, Bojan Homan, Marjan Bajt, mag. Ana Pavlovski, Alenka Benčina, mag. Andrej
Šušteršič, Jože Rozman in mag. Marko Hočevar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednji
AMANDMA:
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Spremeni se 3. člen odloka tako, da se glasi:
»(1) Prednostno območje ogrevanja na zemeljski plin je območje oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da
se iz njega izločijo objekti, ki so za del kmetijskih gospodarstev in objekti, katere se namerava ogrevati na
biomaso. Namero za ogrevanje z biomaso izrazijo pravne ali fizične osebe z vlogo občinski upravi.
(2) Prednostno območje daljinskega ogrevanja so območja daljinskega ogrevanja.
(3) Območja prednostnega načina ogrevanja iz 1. in 2. točke tega člena odloka so prikazana na karti, ki je
priloga tega odloka.
(4) Župan območja prednostnega načina ogrevanja enkrat letno uskladi s sklepom, glede na spremembe
sistema plinovodnega omrežja in daljinskega sistema ogrevanja oziroma glede na izjeme iz 1. točke tega
člena odloka.«.
Amandma ni bil sprejet (25 PRISOTNIH: 4 ZA, 16 PROTI, 5 NEOPREDELJENIH).
Po opravljenem glasovanju o amandmajih je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o določitvi prednostnih območjih ogrevanja stanovanjskih objektov na območju Mestne
občine Kranj.
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 2 NEOPREDELJENA).

6.

POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V MESTNI
OBČINI KRANJ ZA LETO 2017

Uvodno poročilo je podal Mile Hodnik, predsednik Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe
drog v Mestni občini Kranj.
Stališče komisije:
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija se je seznanila s Poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v
Mestni občini Kranj.
Razpravljali so: Vlasta Sagadin, Alenka Benčina, Bojan Homan, Mile Hodnik, Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v
Mestni občini Kranj.
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).

Vodenje seje je župan predal podžupanu Borisu Vehovcu.
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7.

VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA

1.
-

Mag. Primož Terplan (po elektronski pošti):
Zaradi intenzivne rasti gorenjskega gospodarstva in potrebe po uravnoteženem razvoju gorenjske
regije je nujno potrebno združiti obstoječe visokošolske ustanove v enotno Gorenjsko Univerzo.
Takšno združevanje bo dalo nove sinergije pri združevanju znanosti in gospodarstva ter ustvarilo
pogoje po ustanovitvi novih visokošolskih zavodov, ki že kažejo ambicije po tem. Z ustanovitvijo
Gorenjske Univerze bo le ta lahko boljši in močnejši pogajalec na področju odnosa do države, kar bo
posledično prineslo več denarja za celotno regijo. Omogočeno bo tudi boljše povezovanje na
znanstvenem in gospodarskem področju tudi z drugimi regijami izven naše države, predvsem Avstrijo
in Italijo. Iz navedenih razlogov v imenu svetniške skupine SMC pri Mestni občini Kranj je vložil pobudo
k podpori ustanovitve Gorenjske Univerze in predlagam, da na aprilski seji opravimo temeljito
razpravo o tem pod svojo točko dnevnega reda. Predvolilni čas ocenjuje kot najbolj primeren termin
saj imajo lokalne skupnosti, pri odločitvah za katere potrebujemo posluh države kar največ možnosti,
da bodo slišani.

2.
-

Vlasta Sagadin:
Gre za kanjon reke Kokre in nabrežino, ki jo voda načela do te mere, da se je ustvaril že cel zemeljski
plaz in sicer pri mostu na Hujah. Voda je nekaj metrov stran speljala svoj vodotok, namreč meteorna
voda, ki teče iz ceste na Hujah v kanjon reke Kokre. Pot, ki teče čez mali leseni most je zasuta z
gruščevjem. Prosila je, da se to uredi.

3.
-

Irena Dolenc:
Na prejšnji seji mestnega sveta so sprejemali prerazporeditev sredstev za nakup radarjev. V klipingu
dne 20.3.2018 so v enem članku obtoževanja, naslov je bil šokanten: Če zdaj ne bodo letele glave
odgovornim. Želela je pojasnilo glede diskriminatornosti oz. nediskriminatornosti razpisa, ali gre res
za favoriziranje enega ponudnika ali gre res za onemogočanje konkurence, ali so določeni stroški ob
nakupu nepotrebni.

4.
-

Gregor Tomše:
Predlagal je, da se ob polletju naredi finančni prerez investicij, da se za posamezno investicijo oceni
realizacija in takrat napravijo kake prerazporeditve.
Po Jezerski cesti je prekopan celotni pločnik. Zelo slabo je popravljen. Vprašal je, ali je to začasna
rešitev in menil, da to ni v redu popravljeno. UGGJS

-

5.
-

Bojan Homan:
V starem Kranju je že dva meseca zaprt lokal Dr. Fig. Zunaj pred lokalom sta postavljena dva reklamna
dežnika. Zaradi bližajočega poletja je predlagal, da jih odstrani Komunala Kranj.

6.
-

Boris Kozelj:
Želel je pisni odgovor, zakaj semaforji za pešce ob sobotah in nedeljah na Cesti Staneta Žagarja ne
delujejo.

7.
-

Marjan Bajt:
Na podlagi pobude Janeza Jereba je izpostavil parkirna mesta pri zdravstvenem domu na Baragovem
trgu 2 v Stražišču. Povečano število ambulant v zdravstvenem domu v objektu Baragov trg 2, Stražišče
ob istočasnem delovanju lekarniške dejavnosti prinaša poleg pozitivnih učinkov tudi slabost.
Obstoječa parkirna mesta ne zadoščajo novo nastalim razmeram. Veliko uporabnikov storitev
dejavnosti v tem domu parkira na napačnih pozicijah in s tem povzroča motnje v prometu in
neposredno slabo voljo med udeleženci. Ker je parkirnih mest občino premalo parkirajo vozila na cesti
nasproti vhoda v dom ali celo na uvozni klančini. Predlagal je, da se uredijo dodatna parkirna mesta
ob vzhodni strani objekta. S posegom v zelenico lahko postavijo najmanj 6 parkirnih mest, ki so
pravokotna na objekt. Pri tem del zelenice do objekta še vedno ostane. Priloženo je tudi slikovno
gradivo.
Na Jezerski cesti 45 se podira ena stara hiša in sicer ruševine tega objekta padajo na pločnik. Želel je,
da pristojne službe ustrezno ukrepajo.

-
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8.
-

-

9.
-

Saša Kristan:
Povedala je, da ni zadovoljna z odgovorom na svoje vprašanje, zakaj je obvestilo o stavki na OŠ
Franceta Prešerna na spletni strani objavljeno tudi v albanskem jeziku. Odgovor jo je prizadel kot
Slovenko in kot državljanko.
Naslednja stavka SVIZ-a se je odvijala v občinskih prostorih. Zanimalo jo je, ali je bil ta najem dvorane
plačan, kdo je naročil in koliko ste zaračunali.
Občina reklamira, da v Kranju ob sredah lahko v določenih lokalih dobiš zastonj kavico. Zanima jo, iz
katerih sredstev bo to šlo in kdo bo to plačal.
Mag. Branko Grims:
Izpostavil je največji kranjski prometni problem in sicer cesta med Šenčurjem in vpadnico v Kranj.
Praktično vsak dan promet tam stoji. Glede na to, da se na državni ravni zelo pogosto izgovarjajo na
občino, ga zanima točno v kakšni fazi so zadaj priprave, da se tam uredi štiripasovnica, kakšne
informacije ima občina o tem in kaj je občina naredila za rešitev problema.

10. Vlasta Sagadin:
Najemnik dvorane na občini za 14.3.2018 je bil območni odbor SVIZ Kranj. Najeli so dvorano za tri ure.
Plačali so najemnino, ozvočenje in čiščenje dvorane v skupnem znesku 125 €. Plačano je bilo prejšnji
teden.
11. Jakob Klofutar:
Predstavniki staršev v Svetu zavoda OŠ Stražišče so izpostavili, da je onemogočena javnost dela
oziroma ravnatelj ne skrbi za obveščanje javnosti, ker ne objavlja na ustrezen način zapisnikov sveta
zavoda. Pozval je ustanovitelja, da to preveri in poskrbi, da bodo te stvari času primeru objavljene na
internetu in oglasni deski.

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.

Zapisala:
Milena Bohinc
Boštjan Trilar
Župan

Boris Vehovec
Podžupan
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