Svet
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Številka: 900-11/2016-8-(52/04)
Datum: 25.5.2016

ZAPISNIK

17. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 25.5.2016 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: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Gorazd Copek,
Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Bojan
Homan, Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski, Damjana
Piškur, Natalija Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, mag. Zoran
Stevanović, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor Tomše.dr.
Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, Ignac Vidmar, Darinka Zorko in Tina Žalec Centa.
Odsotni so bili: Beti Jenko, Damijan Perne in Igor Velov.
Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber – direktorica
občinske uprave, 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, Darko Jarc –
Nadzorni odbor MOK ter Milena Bohinc, Judita Tkalec in Tatjana Kocijančič – Kabinet župana.
Navzoči predstavniki medijev: Branka Jurhar – Radio Triglav, Vilma Stanovnik – Gorenjski glas,
Tinkara Zupan - STA in Peter Šalamon – Infonet media.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 26 članov in članic Sveta Mestne občine
Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.
Na mizo je bilo posredovano: Seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, odgovori na svetniška
vprašanja, Pojasnilo Ljudske univerze Kranj glede zakonitosti izplačila delovne uspešnosti za leto
2015 in pristojnosti organov upravljanja zavoda glede njegovega izplačila in zloženka - Poletni Festival
inovativnih tehnologij – FIT ter dodatno gradivo za novo 8. točko – Pobuda za podporo noveli Zakona
o davčnem potrjevanju računov, katere pobudnik je svetniška skupina Nova Slovenija.
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Janez Černe:
- Pričakoval je, da bi se take zadeve poslale vnaprej, zato je predlagal, da se točka Pobuda za
podporo noveli Zakona o davčnem potrjevanju računov uvrsti na naslednjo sejo mestnega sveta.
Marjan Bajt:
- Pojasnil je, da ne gre za nobeno zavezo Mestne občine Kranj, ampak zgolj za podporo noveli
zakona, ki bo bistveno olajšala delo številnim gasilskim društvom, dodatnim dejavnostim na
kmetijah ter društvom.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Na dnevni red 17. seje Sveta Mestne občine Kranj se uvrsti nova 8. Točka - Pobuda za podporo noveli
Zakona o davčnem potrjevanju računov.
Sklep je bil sprejet (21 PRISOTNIH: 16 ZA, 4 PROTI, 1 VZDRŽAN).
Drugih predlogov ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.4.2016 ter poročila o izvršitvi
sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva
Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez – 2. obravnava
5. Izstop občine Naklo iz skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj
6. Predlog za soglasje za nov igralni salon v Hotelu Creina – predlagateljica točke mag. Barbara
Gunčar
7. Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2015
8. Pobuda za podporo noveli Zakona o davčnem potrjevanju računov
9. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

Dnevni red je bil sprejet (25 PRISOTNIH: 20 ZA, 3 PROTI, 2 VZDRŽANA).

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 20.4.2016 IN
POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV
Župan Boštjan Trilar je povedal, da so vsi sklepi, sprejeti na 16. seji Sveta Mestne občine Kranj z dne
20.4.2016, izvršeni oziroma v izvrševanju.
Vlasta Sagadin:
Podala je pripombe na zapisnik prejšnje seje Sveta MOK. Ugotavlja tudi, da so zapisniki sej
mestnega sveta čedalje krajši in kljub razpravam, včasih niti z besedo ni omenjeno, da je razprava
sploh bila oz. kdo je v njej sploh sodeloval. Opozorila je na več točk, kjer niso bile zabeležene
vsebinske razprave posameznikov. Pri 3. točki dnevnega so obravnavali izvzem iz javnega dobra
na nepremičnini parcelna številka ko Stražišče. Razpravljali so o izgradnji igrišča na mivki. V
zapisniku ni duha ne sluha o razpravi. (Opomba: ta točka je bila obravnavana na 15. seji Sveta
MOK, 6.4.2016). Prosila je, da se do naslednje seje predloži magnetogram razprave te točke.
Sklep je bil namreč nekoliko spremenjen od predlaganega, česar pa v zapisniku ni. Zakaj je to
pomembno? Zato, ker se sedaj na tej parceli načrtuje poleg igrišča na mivki, torej odbojkarskega
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igrišča na mivki tudi gostinski objekt, česar v sklepu niso podprli. Opozorila je, da se v okolici te
parcele že nahajata dva gostinska objekta, ki obratujeta brez dovoljenja, torej nezakonito. Izvzem
iz javnega dobra so izglasovali le za del parcele izključno za odbojko na mivki in ne za ostale
objekte, zato prosi, da občinska uprava spoštuje sprejete sklepe mestnega sveta, sicer ne ve
zakaj so svetniki sploh tukaj.
Pri točki 7. Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2015 naj se pri tretjem
sklepu preveri pravilnost izida glasovanja.
Pri točki 9. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2015 je
zaznala veliko zelo tehtnih pripomb svetnikov, kako naj njihovi volivci vedo, kaj oni govorijo na
mestnem svetu, če se nikjer tega ne napiše. Prosila je, da se vsaj pri vsaki osebi, ki je diskutirala
na določeno temo navede en stavek ali dva. Iz zapisnika namreč ni popolnoma nič razvidno,
katere pripombe so imeli, katera vprašanja so imeli, kakšne predloge so dali.
Predlagala je, da se zapisnika 16. Seje Sveta MOK ne sprejme.

Župan Boštjan Trilar povedal je, da je princip enak, zapišejo se sklepi in kratka razprava. Kdorkoli želi
pa lahko dobi magnetogram. Lahko se prepiše cela razprava, kar pomeni delo in stroške. Predlagal pa
je, da se konkretno dogovorijo, kakšen zapisnik si želijo. Opozoril pa je, da 67. člen Poslovnika Sveta
MOK določa, da zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, o udeležbi na seji, zlasti pa podatke o
predlogih, ki so bili podani, in o sprejetih sklepih.
Saša Kristan:
Se je strinjala z Vlasto Sagadin, da so zapisniki suhoparno napisani. Zapisniki naj se bolj
konkretno napišejo, razprava se delno povzame, da bo razvidno, kaj je kdo mislil in kaj kdo želi
povedati.
Zoran Stevanović
Pozdravil je vse komuniste v mestnem svetu. Resnica je taka: kadarkoli se je kaj povedalo čez
trenutno koalicijo ali oblast, tega ni bilo v zapisniku. Vse, kar se dogaja na sejah mestnega sveta,
mora biti v zapisniku.
Bojan Homan:
Tisti, ki piše zapisnik ni dovolj strokoven ali ima navodilo, da mora tako suhoparno pisati. Vsako
sejo ogromno svetnikov in svetnic razpravlja marsikaj zanimivega, kar bi se koga lahko kaj prijelo.
Zapisnik zadnje seje je zapisan slabo.
Mag. Franci Rozman:
Problem je, če sprejet sklep v zapisniku ni zapisan tako, kot je bil sprejet in takega zapisnika ne
morejo sprejeti.

2. KADROVSKE ZADEVE
Uvodno poročilo k vsem zadevam v okviru te točke dnevnega reda je podala mag. Barbara Gunčar,
podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Bojan Homan:
Do naslednje seje želi preglednico, koliko kandidatov iz določenih strank in list se je že imenovalo
v določene svete zavodov in, če še veljajo kvote, katere liste in stranke so že presegle
dogovorjene kvote v začetku mandata.
Sonja Mašič:
Ne bo govorila o kvotah. Povedala je, da so imeli pred leti v Svetu OŠ Jakoba Aljaža predstavnike
občine, ki niso bili prisotni skoraj na nobeni seji sveta zavoda. Ne ve, zakaj je ravno zdaj taka
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borba zaradi kvot, kdo bo kje kakšno mesto zasedel, če se ravno ti predstavniki ne udeležujejo
sej.
Jakob Klofutar:
Predlagal je, da se najprej glasuje o Kadrovski zadevi C. - Svetu zavoda Glasbena šola Kranj.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da je taka preglednica stvar Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
Vlasta Sagadin:
Za delitev funkcij članov svetov javnih zavodov, kjer je občina ustanovitelj, kvote ne veljajo.
Komisija upošteva vse prispele vloge, ki so pravilno izpolnjene z resnim namenom in potem pač
komisija oblikuje predlog. V tem primeru kandidatov ni bilo dovolj, zato so morali kandidacijski
postopek podaljšati. Kvote veljajo za komisije v okviru mestnega sveta.
Se je strinjala s Sonjo Mašič, da je potrebno kot predstavnik občine se udeleževati sej svetov
javnega zavoda.
Mag. Barbara Gunčar:
Dopolnila je Vlasto Sagadin, da je bilo komaj zadosti kandidatov za vse razpisana prosta mesta v
svetih javnih zavodov. Pozvala je mestni svet, naj dajo svoje kandidate, transparentno.
Gorazd Copek:
Poudaril je, da ima komisija zadnje čase težave, ker je kandidatov premalo. Pozval je vse svetnike
in svetnice, da se bolj angažirajo k iskanju primernih kandidatov.
Ignac Vidmar:
Pozdravil je vse, tudi tiste, ki se morebiti norčujejo iz mestnega sveta, ki se pogovarjajo o točkah,
o številu kandidatov itn. Morebiti je že čas, da začnejo delati.
Jakob Klofutar – replika:
Bil bi že čas, da začnejo delati tudi v Svetu Kranjskih vrtcev, kamor je Ignac Vidmar imenovan.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Pri kadrovskih zadevah se najprej obravnava in odloča zadevi C. Imenovanje predstavnikov
ustanovitelja v Svete javnih zavodov: OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Matija Čopa Kranj, OŠ Jakoba
Aljaža Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj in Glasbene šole Kranj.
Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 14 ZA, 4 PROTI, 3 VZDRŽANI).

C. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVETE JAVNIH ZAVODOV:
OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ, OŠ MATIJA ČOPA KRANJ, OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ,
OŠ SIMONA JENKA KRANJ IN GLASBENE ŠOLE KRANJ
Jakob Klofutar:
- Predlagani kandidati se mu zdijo primerni in predlaga, da jih izvolijo v Svet Glasbene šole
Kranj.
Druge razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednje
SKLEPE:
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I.

Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj se v Svet Osnovne šole Franceta
Prešerna Kranj imenujejo:
1. Nada Pantelič
2. Marko Petrić
3. Jure Sajovic
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.

II. Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj se v Svet Osnovne šole Matije Čopa Kranj
imenujejo:
1. Jakob Klofutar
2. Vlasta Sagadin
3. Janez Tavčar
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
III. Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj se v Svet Osnovne šole Jakoba Aljaža
Kranj imenujejo:
1. Sandi Ržen
2. Sebastjan Tofaj
3. Manja Zorko
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
IV. Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj se v Svet Osnovne šole Simona Jenka
Kranj imenujejo:
1. Sebastjan Gubič
2. Andrej Markun
3. Jožef Rozman
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
V. Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj se v Svet Glasbene šole Kranj imenujejo:
1. Irena Dolenc
2. Alenka Podbevšek
3. Marjan Podgoršek
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.

A. MNENJE O KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATELJA/ICO OSNOVNE ŠOLE JAKOBA ALJAŽA
KRANJ
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatom/tkam Marjanu Čuferju, Tei Dolinar, Jožetu
Povšinu in Martini Šubic za ravnatelja/ico Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je
posredoval svet zavoda, je razvidno, da so se kandidati/tke prijavili v zakonitem roku na razpisano
delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno
opravljali dela in naloge ravnateljice Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj.
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA).
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B.

IMENOVANJE NADOMESTNEGA PODPREDSEDNIKA STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE

Mag. Zoran Stevanović:
Komisije Sveta MOK predstavljajo podaljšano vejo oblasti. Kdor se ni strinjal z županovim
prestopkom v določenem trenutku in z ravnanjem današnje oblasti, je izstopil iz komisij. Glede na
to, da ima Lista za razvoj Kranj samo dve mesti v mestnem svetu, je verjetno zanimiv podatek,
koliko mest zaseda v komisijah g. Igor Velov. Prosi za podatek.
Mnogo svetnikov je moralno neoporečnih in ne želijo sodelovati v moralno oporečni koaliciji, zato
je edini kandidat, ki se prijavlja na funkcije. G. Igor Velov mu je grozil, da ga bo prijavil Častnemu
razsodišču, ker ni upošteval brezveznega Kodeksa. Torej tak človek je pravni delitant, ki
pravzaprav nima kaj delati v Statutarno pravni komisiji. On niti ne ve, da ni podpisal izjave o
kodeksu in da zato kodeks v ničemer zavezuje.
Bojan Homan:
Glede na to, da koalicija deluje in da si delijo mesta v komisijah, je vprašal ali še veljajo kvote.
Gorazd Copek:
Igor Velov je bil edini svetnik, ki se je prijavil na to funkcijo. Komisija za mandatna vprašanj ni
imela nobene izbire in zato tako podtikanje o kvotah ni na mestu.
Bojan Homan:
Torej na vsa prosta mesta v komisijah se bo prijavil Igor Velov. Koalicija ga bo veselo potrjevala.
Mag. Barbara Gunčar:
Igor Velov je bil edini kandidat.
Marjan Bajt:
Opozoril je, da je Zoran Stevanović vse vodje svetniških skupin, ki želijo sodelovati in prihajajo na
sestanke koordinacije svetniških skupin označil, da »lezejo županu v rit«, da iščejo materialne
koristi.
Zoran Stevanović:
Potrdil je besede g. Marjana Bajta.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednja
SKLEPA:
1. Darinki Zorko z dne 20.4.2016 preneha funkcija podpredsednice Statutarno pravne komisije.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za podpredsednika Statutarno pravne komisije se imenuje mag. Igor Velov, član Sveta Mestne
občine Kranj.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata
dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 21 ZA, 3 PROTI, 1 VZDRŽAN).
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D. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MOK V NADZORNEM ODBORU
FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA
Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči v potrditev naslednja
SKLEPA:
1. Darjanu Petriču z dnem 23.2.2016 preneha funkcija predstavnika Mestne občine Kranj v
Nadzornem odboru Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za predstavnika Mestne občine Kranj se v Nadzorni odbor Fundacije Vincenca Drakslerja imenuje
Boris Kozelj.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata
dosedanji sestavi Nadzornega odbora Fundacije Vincenca Drakslerja.
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 21 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŽAN).

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Prerazporeditev sredstev
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Župan Boštjan Trilar je rekel, da je to zelo pozitivna novica za Mestno občino Kranj. Naredili bodo
pomemben korak k ciljema, zapisanima v Trajnostni urbani strategiji na področju mobilnosti, in sicer
zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za 21 % in povečanje uporabnikov sredstev trajnostne
mobilnosti za 35 %. Trenutno se vzpostavlja 5 postaj, 25 koles, lokacije so skrbno izbrane s pomočjo
Komisije Varno kolesarim, ki se ji je zahvalil.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih zadev, se z
njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme.
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Razprava:
Janez Černe:
Zanimalo ga je, kako so se lahko tako grdo zaračunali, 75 % ene postavke se razporeja na drugo
postavko, ki dejansko predstavlja 30 % prve postavke. Precej velika napaka. Vprašal je, zakaj
tega občina ni planirala vnaprej. Dodatno je vprašal, kje je garancija, da gre občina v toliko večjo
investicijo in, da ne bo še kakšno podjetje zaradi tega bankrotiralo.
Boštjan Trilar:
Sredstva so se tako razporedila, ker bo namesto treh planiranih postaj, izvedenih pet.
Sistemi za upravljanje s kolesi so precej novi. Nekaj podjetij je s tem začelo in je propadlo.
Potrebna je bila zelo temeljita ocena, kateri sistem je primeren, kateri vzdržen. Garancija je v
strokovnem delu občinske uprave in v Komisiji varno kolesarim. 100 % garancije ni nikjer. V času
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priprave proračuna ni bilo dovolj informacij, prejšnja oblast se s tem ni ukvarjala, tako da ni bilo nič
pripravljeno. S strokovnim delom so prišli do bolj točnih podatkov in verjame, da je to garancija, da
bo sistem zaživel.
Marjan Bajt:
Komisija Varno kolesarim se je aktivno vključila v projekt sistema izposoje koles. Sodelovali so od
začetka do priprave razpisa in skupno določili postaje.
Mag. Barbara Gunčar:
Pohvalila je projekt sistema izposoje koles in se ji zdi dobra ideja.
Jakob Klofutar:
Kot zadovoljen uporabnik Bicike LJ je idejo pozdravil in čestital občinski upravi za projekt. Upa, da
bo projekt zaživel in da bo tudi zadovoljen uporabnik storitve Kr s kolesom.
Kar se tiče zaračunanja je Kranj preplačal čistilno napravo za več 10 mio glede na število
prebivalcev v primerjavi s Celjem.
Saša Kristan:
Zanimalo jo je, kdo bo pazil na infrastrukturo in kolesa predvsem na Planini.
Boštjan Trilar je povedal, da je v samem razpisu vključen nakup, vzdrževanje in upravljanje sistema.
Na vseh sistemih bodo nameščene kamere in zadeva bo zavarovana. Za vandalizem in škodo bo v
večji meri skrbel upravljavec sistem.
Tina Žalec Centa:
Pohvalila je sistem s kolesi in predlagala, da se čim prej izgradijo kolesarske steze za varne poti
teh koles.
Boštjan Trilar je povedal, da je v okviru regijskih prioritet država potrdila, da je razvoj kolesarskih stez
na Gorenjskem ena od prioritet. To pomeni, da se v Kranju lahko nadejamo evropskih sredstev in
seveda mora občina v proračunu tudi sama predvideti sredstva za izgradnjo kolesarskih stez.
Marjan Bajt:
Ga veseli, da je podpora v to smer, sploh pri načrtovanju proračuna za prihodnje leto.
Mag. Zoran Stevanović:
Ljudje največkrat kolesarijo ob regionalnih cestah, ki so v lasti direkcije, tako da lokalna
samouprava nima kakšne velike povezave s tem. Zadnjič je ob desnem bregu Save srečal g.
Bajta. Prepričan je, da ne rabi kolesarske steze, dovolj je pločnik.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Na NRP z nazivom 40300008 Rent-a-kolo se v proračunu za leto 2016 prerazporedijo sredstva v
skupni višini 30.000 EUR kot sledi:
iz proračunske postavke 220401 Vzdrževanje sistema izposoje koles v MOK, podkonta 402301
Vzdrževanje in popravila vozil
na NRP 40300008 Rent-a-kolo, proračunsko postavko 220205 Urejanje cestnega prometa –
materialni stroški, in sicer na podkonto 420-199 Nakup drugih prevoznih sredstev
v višini 30.000 EUR.
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA).
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B. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016 dopolnitev
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Stališča Komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih zadev, se z
njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme.
Komisija za kulturo in šport se je seznanila z dopolnitvami Načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016.
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predloženo premoženjsko zadevo.
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo
Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016 in se pod pogojem,
da bo Mestna občina Kranj pogodbo o brezplačnem prenosu s Smučarskim klubom Triglav Kranj
sklenila po izbrisu hipoteke v zemljiški knjigi, z njo strinja.
Boštjan Trilar, župan, je dodal, da je pripomba komisije zelo smiselna in bo občina tako tudi naredila.
Glavni namen je ureditev lastniških razmerij, ki se urejajo že 10 let. Trenutno stanje je 30 % smučarski
klub in 70 % občina. V sam objekt je veliko vlagala tudi skakalna zveza, približno 30 %. V zvezi s tem
se bo izvedla cenitev. Lastništvo je obveza, je strošek. Zelo pomemben podatek je, da s tem ko
skakalna zveza prevzame upravljanje in vzdrževanje, Mestna občina Kranj bistveno zniža svoje
stroške. Uredilo se bo tudi uspešno trženje in promocija objekta.
Razprava:
Mag. Drago Štefe:
Želel je podatek, koliko je Mestna občina Kranj v vseh teh letih vložila sredstev v skakalnico na
Gorenje Savi. Sicer pa podpira stališče župana in kot je navedeno na predlogu sklepa. Smatrajo,
da je to začetek urejanja zadev, da bodo jasno razmejene.
Izbran je bil skupni izvajalec cenitev in finančnega poročila. Zanima ga, ali kdo sodeluje z osebo,
ki to izvaja.
Sama skakalnica potrebuje še nekaj pomembnih dovoljenj.
Upa, da bo na naslednji seji Sveta MOK že kaj več jasno.
Smučarski klub Triglav bo na MOK prenesel 3/10 zemljišča. Vprašal je, kaj pa bo z ostalimi
vrednostmi, ki so na tem zemljišču, ali se bodo delile šele takrat, ko bo znana cenitev in delitev.
Boštjan Trilar, župan, je povedal, da v tem trenutku zelo tesno sodelujeta s cenilcem Mestna občina
Kranj in Smučarska zveza, smučarski klub nekoliko manj. Ko bo celotno premoženje smučarskega
kluba preneseno na občino, se bo naredila cenitev. Dejansko se bo ugotavljalo, kakšen je dejanski
delež skakalne zveze.
Mag. Janez Frelih:
Od začetka je sodeloval pri projektu in meni, da je ta smer reševanja zelo pozitivna za občino in
za samo smučarijo. Dolgo časa so bila nasprotja med smučarskim klubom in zvezo. Vsa zemljišča
je kupila občina in to je evidentno iz dokumentacije, kar bo cenilec dobil. Težava je v ostalih
objektih, kjer smučarska zveza in klub nista mogla uskladiti stališč.
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Jožef Rozman:
Vprašal je, kateri urad vodi zadevo.
Boštjan Trilar, župan, je povedal, da zadevo vodi Urad za splošne zadeve. Cel projekt zelo angažirano
vodi podžupan v povezavi z Uradom za družbene dejavnosti
Marjan Bajt:
V svetniški skupini N.Si podpirajo predlog. Opozoril je na vprašanje uporabe skakalnega centra za
Skakalni klub Triglav. Vprašal je, ali bo v pogodbi s smučarsko zvezo kakšna zaveza, da mora v
primeru odpovedi upravljanja prepustiti v prvotnem stanju, kar bi preprečilo zlorabo.
Župan Boštjan Trilar je odgovoril, da bo imel po zagotovilu smučarske zveze Skakalni klub Triglav
Kranj zelo dobre pogoje za delo. Drugo vprašanje je pa zelo pomembno vključiti v pogodbo.
Gregor Tomše:
Meni, da je smiselno najprej počakati na cenitev in potem naprej izvajati proceduro urejanja
lastniških razmerij.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da je to povezano eno z drugim. Smučarska zveza noče prevzeti
premoženja, dokler ga smučarski klub ne preda občini. Dejstvo je, da pogodbe in zemljiško knjižnega
vpisa ne bodo izvedli dokler cenitev ne bo narejena. Trenutna ocena deleža lastništva je 30 %
smučarska zveza in 70 % Mestna občina Kranj. Zaradi slabe komunikacije tega ne moreta urediti
smučarska zveza in skakalni klub sama med seboj.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto
2016.
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).

4. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NASTRAN IN KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KNEZ –
2. OBRAVNAVA
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.
Stališča komisij:
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev
kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez – 2. obravnava in nima pripomb.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
preselitev kmetijskega gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran, se z njim strinja in
predlaga Svetu MO Kranj, da ga sprejme.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
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Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Knez in Nastran, se z njim
strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme.
Razprava:
Bojan Homan:
Podpira predlog odloka. Apeliral je na občino, da maksimalno pomaga investitorjem tam, kjer
občina lahko, in sicer pri komunalnemu prispevku, oprostitvi ali olajšavi. Navedel je primer
prestavitve kmetije Sajovic. Preden so začeli graditi, so stroški dokumentacije in soglasij nanesli
preko 120.000,00 eur.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da bi bilo mogoče treba to pobudo predebatirati, ker ima občina pri
tem tudi zakonske ovire.
Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je povedal, da odlok ne predvideva oprostitve ali
olajšav. Bo pa občina šla nasproti investitorjem v mejah, ki so dovoljene s predpisi. Tudi pri Sajovicu
so to upoštevali. Opozoril je, da je komunalna infrastruktura dražja za take objekte, ki so dislocirani iz
naselja.
Župan Boštjan Trilar je zagotovil, da bo občina pregledala in poskušala največ, kar se da pomagati
investitorju v okviru zakonodaje.
Marjan Bajt:
Birokracija v državi je nemogoča, saj mora investitor k odloku priložiti veliko soglasij.
Mag. Barbara Gunčar:
V razmislek je predlagala, kako spodbuditi investicije v Kranju. Mogoče bi ustanovili delovno telo,
skupino, ki bi svetovala, pomagala pri ukrepih, poskušala pridobivati evropska sredstva.
Vlasta Sagadin:
Dejansko občina posega na področje, ki je v izraziti pristojnosti države. V Sloveniji je zelo
zapletena zakonodaja za pridobivanje dovoljenj za gradnjo objektov in to je tisto področje, ki ovira
razvoj naše države. Posledično obrtniki in podjetniki odhajajo v tujino. Velike občine bi morale
vplivati na oblast, da ministrstva poenostavijo postopke.
Bojan Homan:
V zadnjem času je pridobil šest gradbenih dovoljenj za prestavitev kmetij. Opisal je postopek in
poudaril, da je pridobivanje dokumentacije različno od občine do občine. Kranjska občina vključno
s Komunalo in Elektrom ima res najbolj zapletene postopke in pri pridobivanju dokumentacije ter
soglasij ne pride nič nasproti investitorju.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega
gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran.
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).
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5. IZSTOP OBČINE NAKLO IZ SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
KRANJ
Uvodno poročilo je podal Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Izstopom občine Naklo iz skupne občinske
uprave Medobčinski inšpektorat Kranj.
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Stanovanjska komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije,
podpira.
Razprava:
Saša Kristan:
Zanimalo jo je, koliko manj prihodkov bo v proračunu zaradi izstopa Občine Naklo in kaj bo z
zaposlenimi, ki so pokrivali to območje. Vprašala je, če so seznanjeni z govoricami, da se na
izstop pripravljata tudi Občina Tržič in Šenčur.
Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj:
Globe, zaračunane v Občini Naklo, so šle v njihov proračun. Po kadrovskem načrtu so imeli
predvideni dve novi zaposlitvi, ki se nista zaposlila. Nima pa podatkov, da še kakšna občina
namerava izstopiti. Ravno včeraj je bil na sestanku pri direktorju občinske uprave Občine Tržič, ki
pa ni tega nič omenil. Ravno tako z županom Občine Šenčur o tem ni bilo besede.
Medobčinski inšpektorat je svoje zadeve v drugih občinah prevzel in naredil. Če ni bil pristojen, je
zadeve odstopil na pristojne inšpekcije ali predlagal drugačen način rešitve problemov. Vendar v
določenih primerih župani še vedno hočejo svoje. Inšpektorji in redarji pa delajo v skladu z
zakonodajo in bodo še naprej.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da z župani ostalih občin sodelujejo tudi na drugih področjih. Stvari se
spreminjajo, da na Mestno občino Kranj dobijo 50 % subvencije od države za nakup računalnikov, za
nakup avtomobilov in morda manjše občine vidijo v tem priložnost. To je vezano tudi na Gasilsko
reševalno službo Kranj, kjer Kranj bistveno več prispeva od drugih občin. Verjame, da bodo tri manjše
občine bolj zadovoljne, čeprav bodo bistveno več plačevali za storitev inšpektorata. Občina Naklo je
plačevala Kranju 17.000 evrov, kar tudi plača za enega redarja ni. Res pa je, da vse občine niso bile z
vsem zadovoljne, vendar pri nekaterih stvareh mora občina sama ukrepati, npr omejiti hitrost.
Bojan Homan:
Neka komunikacija ne teče dobro med župani ali med vodjem Medobčinskega inšpektorata, torej
nejevolja je prisotna in niso zadovoljni.
Omenil je včerajšnje Poročilo o stanju mestnih redarstev v medijih. Kranj izrazito izstopa po številu
zaposlenih po številu parkirnih mest in zato meni, da je v Kranju zadeva krepko napihnjena glede
na število redarjev.
Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, je obrazložil, da so navedeni podatki za
Mestno občino Kranj brez ostalih občin. Medobčinski inšpektorat pa deluje na območju 7ih občin, to je
približno 100.000 prebivalcev, kjer deluje 12 redarjev
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Janez Černe:
Politična stranka SD ima v Občini Naklo podžupana. Potrdil je besede g. Zadnika, da je dejansko
prišla zadeva iznenada, da je sklep predlagal župan brez nekega gradiva. Dejstvo ostaja, da niso
bili zadovoljni s komunikacijo in uslugo.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj se seznani z izstopom Občine Naklo iz organa skupne občinske uprave
Medobčinski inšpektorat Kranj.
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).

6. PREDLOG ZA SOGLASJE ZA NOV IGRALNI SALON
PREDLAGATELJICA TOČKE MAG. BARBARA GUNČAR

V

HOTELU

CREINA

–

Uvodno poročilo je podala predlagateljica mag. Barbara Gunčar.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Soglasjem za nov igralni salon v Hotelu
Creina.
Natalija Polenec, predsednica Komisije za turizem podpira razvoj podjetništva in turizma, in daje
pozitivno mnenje na pobudo za izdajo soglasja Mestne občine Kranj za nov igralni salon v Hotelu
Creina.
Mag. Drago Štefe, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo, je povedal,
da se je seznanila s Predlogom za soglasje za nov igralni salon v Hotelu Creina.
Jožef Rozman, predsednik Komisije za gospodarstvo, je povedal, da se je seznanila s predlogom za
nov igralni salon v Hotelu Creina. Tako komisija kot svetniška skupina DeSUS je mnenja, da občino
lahko za soglasje zaprosi Ministrstvo za finance, ki je edino pristojno za to.
Razprava:
Sonja Mašić:
Zanimalo jo je, zakaj bi moral o tem sprejeti sklep mestni svet, če pa koncesije za igro na srečo
daje Ministrstvo za finance.
Mag. Barbara Gunčar:
Vlagatelj soglasja za nov igralni salon v Hotelu Creina najprej želi potrditev in podporo lokalne
samouprave, potem bodo šli naprej v postopek za pridobitev koncesije.

Vlasta Sagadin:
Vprašala je, kdo je lastnik Hotela Creina in kakšna je lastniška struktura in če že imajo igralni
salon.
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Mag. Barbara Gunčar:
Trenutno nimajo igralnega salona in je prostor spodaj prazen. Lastnik Hotela Creina je Gorenjska
borzno posredniška družba skozi štiri lastništva: Ani in Zoran Klemenčič, Andrej Garzetič ter Boris
Eržen.
Janez Černe:
Pri tej zadevi gre za veliko dobrih in veliko slabih vplivov na lokalno okolje. Svetniška skupina SD
se strinja s predlogom odprtja pod pogojem, da se prihodki od te dejavnosti v proračun občine
namensko porabi sredstva za namene preventive in zdravljenja odvisnosti, za mladinsko
nekomercialno dejavnost, za ljubiteljski in amaterski šport. Če bo mestni svet potrdil soglasje, bo
predlagal dodatni sklep za namenskost rabe sredstev oz. prihodkov iz naslova davkov od
igralništva.
Mag. Drago Štefe:
Gre za vrstni red, ki naj se tukaj upošteva in najprej je Ministrstvo za finance, potem pa tudi tisti, ki
dajejo soglasja. Če se da soglasje občine, potem se najprej vpraša krajevno skupnost, kjer se bo
ta dejavnost odvijala. Spoštuje naj se zaporedje.
Mag. Zoran Stevanović:
Ta del Kranja je dejansko mrtev. Razložil je kaj vse se dogajalo na tem območju, od lokalov s
turbo folk glasbo do eksplozij bomb. Igrani salon ne prinaša nobenega operativnega tveganja.
Načeloma tam ne prihaja do kršitev javnega reda in miru. V celoti podpiram mnenje mag. Gunčar.
Res pa je, da ministrstvo podeljuje koncesije in, da vlagatelji bolj suvereno nastopajo z pozitivnim
mnenjem lokalne skupnosti.
Mag. Barbara Gunčar:
Vlogo je pripravila znana odvetnica, ki ima izkušnje s tem. Ves čas se je vlagatelj bal, da bi mu
kdo nagajal, ker to je politična odločitev. Igralnice so pod kamero, tako da ni bojazni za izgrede.
Denarni tok je zelo natančno evidentiran. Nobena dejavnost ni tako pod drobnogledom kot ta.
Marjan Bajt:
Svetniška skupina Nove Slovenije ne bo podprla predloga. O namenskosti sredstev za zdravljenje
odvisnosti je menil, da je bolnika treba zdraviti pri vzrokih in ne pri posledicah.
Bojan Homan:
V tem primeru občina lahko močno pomaga investitorju skrajšati postopek ali pa ga zelo ovira.
V hotelu prenoči veliko tujih gostov, ki zvečer utrujeni pridejo in zjutraj po zajtrku odidejo in taki
gostje se bodo ustavili tudi v igralnici.
Župan Boštjan Trilar je povzel besede razpravljavcev, da če bo mestni svet danes dal soglasje
investitorju, bo začel z dejavnostjo. Če ne bo soglasja, bo odstopil.
Ignac Vidmar:
Menil je, da bi lahko ta lokal podprli in obogatili ponudbo v Kranju.
Mag. Janez Frelih:
To je igralništvo znotraj hotela in kdor to pozna, ve da je to najstrožje varovan režim. Okolica
hotela te igralnice sploh ne bo zaznala, ker je namenjena gostom hotela.
Boštjan Trilar, župan, je glede vprašanja namenskosti porabe sredstev povedal, da je prihodek občine
50 % takse za igralništvo. Zakon predpisuje, da se mora namensko porabiti za ureditev prijaznega
lokalnega okolja za prebivalce, za izgradnjo turistične infrastrukture in za razvoj in promocijo turizma, 2
% se lahko nameni humanitarnim organizacijam.
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Sonja Mašić:
Ona in mag. Drago Štefe sta vprašala, ali je o tem seznanjena tudi Krajevna skupnost Center, ali
je podala svoje mnenje ali ne.
Mag. Barbara Gunčar:
Tega podatka nima. V hotelu so previdni in tega niso razglašali.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj izdaja družbi Teden d.o.o., Koroška cesta 5, 4000 Kranj, soglasje za
opravljanje igralniške dejavnosti v igralnem salonu na naslovu Koroška cesta 5, 4000 Kranj, Hotel
Creina.
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 19 ZA, 4 PROTI, 2 VZDRŽANA).

7. POROČILO NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015
Poročilo je podal Darko Jarc, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj. Izpostavil je
naslednja področja nadzora iz Poročila NO MOK za l. 2015:
1. Nadzor nad projektom GORKI, ki še ni zaključen in se bo nadaljeval ter zaključil v l. 2016
Izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja
Nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj
2. Izredni nadzor nad izvajanji del JP Komunala Kranj d.o.o., ki so bila financirana s sredstvi
proračuna Mestne občine Kranj v za leto 2014 in 2015, ki se nadaljuje v letu 2016
3. Nadzor nad izvedbo realizacije Proračuna MOK za leto 2015, področje priprave NRP-jev,
pomoč zunanjega izvajalca v letu 2016
4. Nadzor na Osnovni šoli Orehek, vključno z VVE pri OŠ - pregledovanjem poslovne
dokumentacije. V letu 2016 bo zunanji izvajalec pregledal potne stroške in študentsko delo
ter analiziral razpis za obnovo šole.
5. Nadzor nad podeljevanjem in porabo sredstev civilnim in nevladnim organizacijam s strani
MOK, ki izhaja iz razpisa za družbene dejavnosti, področja kulture.
Na naslednjo sejo Sveta MOK bo nadzorni odbor predložil plan dela za leto 2016.
Razprava:
Župan Boštjan Trilar se je zahvalil Nadzornemu odboru MOK za zelo korektno delo in podrobno
poročilo, ki pelje v skupni cilj za še večjo transparentnost dela in še bolj jasen proračun ter njegovo
realizacijo. Na junijsko sejo Sveta MOK bo predlagal točko dnevnega reda: sprememba odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, s katerim se ustanavlja Nadzorni odbor MOK.
Jožef Rozman:
Vprašal je za pojasnilo, zakaj je bil določenim prijaviteljem dodeljen višji znesek sofinanciranja, kot
so zahtevali v prijavi.
Darko Jarc, predsednik NO MOK, je povedal, da žal anomalije so se zgodile. To ni samo ena
anomalija, to je sklop nekih dejstev, ki narekujejo pozorno prevetritev vsega, določitev analize in
smernic, kako naprej. Računa, da bo občinska uprava in službe sledila smernicam nadzornega
odbora, da bodo to rešili. Pričakuje, da na naslednjih razpisih tega ne bo več, da bodo osnovna
izhodišča komisij, ki podeljujejo sredstva, poenotena, isto kriteriji. Konkreten primer bodo posredovali.
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Župan Boštjan Trilar je povedal, da je bil to razpis izveden konec leta 2014. Za nov razpis 2016 so te
anomalije že popravili.
Mag. Andrej Šušteršič:
Glede na to, da predlagajo določene revizijske postopke, ga je zanimalo, kako bo nadzorni odbor
to izpeljal. Vprašal je, ali v primeru da nadzorni odbor predlaga revizijo, svetniki odločajo, če gre
za zunanjo revizijsko hišo ali bo to ustanovljeno znotraj.
Darko Jarc, predsednik Nadzornega odbora MOK, je povedal, da bo mestni svet na junijski seji
seznanjen z izborom podjetja, ki bo izvedel zunanji revizijski nadzor in katere naloge bo opravil. Za to
imajo v proračunu namenjenih 20.000 eur.
Mag. Franci Rozman:
Predlagal je, da pri dodeljevanju točk komisije nastopi tudi subjektivno mnenje. Ko se pregleduje
vlogo, pa prijavitelj ni kriv, če komisija ne zna vloge zavreči ali zahtevati dopolnitev. Take
anomalije ne pomenijo nič drugega, kot da je treba tako komisijo takoj zamenjati.
Vlasta Sagadin:
Vprašala je, ali je svetnik lahko prijavitelj za ugotavljanje nekih nepravilnosti v nekem zavodu.
Darko Jarc, predsednik Nadzornega odbora MOK, je rekel, da ne vidi ovire, da če nekdo ugotovi ali
zazna neko nepravilnost, ki je v okviru pristojnosti nadzornega odbora, da ne bi opozoril na to.
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto
2015.
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).

8. POBUDA ZA PODPORO NOVELI ZAKONA O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV
Uvodno poročilo je podal Marjan Bajt, pobudnik te točke.
Razprava:
Mag. Branko Grims:
Uvedba davčnih blagajn je nacionalna katastrofa. Uvedba ni bila potrebna, ker je veliko več
birokracije kot učinkov za državo, le -ti so majhni, uvedba pa je bila strahotno draga. Slovenija bi
morala biti bolj podjetništvu prijazna, kot sosednja Avstrija. Ravno zaradi tega posamezniki in cele
družine odhajajo v Avstrijo. Trenutna oblast v Sloveniji je odvisna od birokracije, ki predstavlja
nove težave in bremena za podjetnike. V stranki SDS so predlagali, da se davčne blagajne ukine
in ljudem vrne denar. Vladajoča oblast je predlog povozila. Obravnavani predlog je v manjšem
obsegu in se dotika ljudi, ki so najbolj prizadeti in v SDS bodo predlog podprli z opombo, da je to
prvi korak k ukinitvi davčnih blagajn.
Janez Černe:
Ta predlog je zadeva, ki ne spada v obravnavo na mestni svet občine, saj je predmet obravnave v
Državnem zboru RS. Dejansko je vladna koalicija proti, ker ta predlog ni dodelan in hoče biti
všečen volivcem.
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Komentiral je določene zadeve, ki se nanašajo na vsebino in samo prakso izvajanja že veljavnega
zakona.

Mag. Franci Rozman:
Na mestnem svetu so tudi govorili o vodi o vpisu v ustavo in je ravno takrat nekdo sprožil
pomislek, zakaj mestni svet o tem odloča. Mestni svet o tem ne more odločati, lahko pa da signal.
Moti ga, da se dodatno podtika v tak predlog novele zakona predlog za ukinitev sankcioniranja
državljanov za nezadržanje računov. Rešuje se kmete in društva in se poskuša biti še všečen.
Irena Dolenc:
Tak predlog je obravnavalo že več kot 20 občin in dalo signal državi. 80.000 samostojnih
podjetnikov bi moralo prevzeti davčne blagajne. Dejansko jih je prevzelo 54.000, ostala
samostojna podjetništva so usahnila.
Bojan Homan:
Največji davčni utajevalci bodo otroci, ki bodo nabirali borovnice in gobe, da bodo zaslužili za
zvezke in knjige. Zakaj so Slovenci tako iznajdljivi? Zato, ker jih država prisili v to, da začnejo
razmišljati in iščejo druge poti. Podpira vsako stvar, ki bo takim neumnostim naredila konec.
Opisal je, kako je to enostavno urejeno po drugih državah.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj podpira predlog novele Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki
prostovoljna gasilska društva, društva, ki ne presegajo 10.000 EUR letnega dohodka in kmetije pri
opravljanju dopolnilne dejavnosti do 15.000 EUR letnega dohodka, izključuje iz kroga zavezancev za
izvajanje postopka potrjevanja računov, obenem pa ukinja sankcioniranje državljanov za nezadržanje
računa.
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 2 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

9. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA
Komisija za gospodarstvo sprašuje, kakšna je strategija uporabe občinskih pritličnih lokalov v
mestnem jedru.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da občinska uprava pripravi analizo
sejnin za člane mestnega sveta s primerljivimi občinami.

1. Mag. Franci Rozman:
- Glede dopisa Ljudske univerze – zakonitost izplačila delovne uspešnosti za leto 2015, ki ga je
napisal nek odvetnik in nekdo plačal. Za mnenje bi lahko povprašali pravno službo na občini,
zato se mu zdi pridobitev pravnega mnenja nesmotrno trošenje denarja. Menil je, da ni sporna
zakonitost te odločitve, ampak so na prejšnji seji izpostavili, kam je javni zavod plasiral
dobiček, ali v nakup osnovnega sredstva ali v izplačilo delovne uspešnosti, ker so pridobili
sredstva na trgu. Vprašal je, kdo je tako pravno mnenje naročil in kdo plačal.
- Predlagal je, da se vzpostavi že nekoč uveljavljena praksa, da se na vsaki seji mestnega
sveta predstavi en javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Kranj oz. ga sofinancira.

Ana Pavlovski:
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Kot članica Sveta javnega zavoda Ljudske univerze Kranj je prosila za mnenje zaradi vprašanj
zakonitosti izplačila delovne uspešnosti in vprašanj soglasja mestnega sveta. Svet zavoda daje
soglasje k izplačilu delovne uspešnosti, zato ne bi bilo potrebno soglasje mestnega sveta.
Polovica sredstev od dobička se je investiralo, polovico se je izplačalo v obliki delovne uspešnosti.

Vlasta Sagadin:
Opozorila je, da so enako delež dohodka od tržne dejavnosti razdelili tudi v Mestni knjižnici Kranj.
2. Vlasta Sagadin:
- Izpostavila je, da g. Klemenčič vodi elektronsko bitko z g. Kalabićem v zvezi z vzdrževanjem in
urejanjem mestnega pokopališča Kranj. Z odgovori Komunale Kranj g. Klemenčič ni
zadovoljen, zato se je obrnil nanjo. Večkrat je šla na pokopališče, da se prepriča, ali so
njegove navedbe resnične. Gospod opozarja na zanemarjenost pokopališča, na kršitev
lastnikov grobov, ki ne spoštujejo predpisov glede višin nagrobnikov, predvsem na stalna
gradbena dela na novem delu pokopališča, kjer Komunala po fazah ureja poti, tlakovanje, itn.
Tako urejanje je precej dražje, kot če bi celostno uredili novi del. Opozarja na posušeno
grmičevje, zatravljene peščene poti, pomanjkanje dreves in ostale zelenitve, kar je bilo
obljubljeno tudi že leta 2012. Omenila je zelo zanemarjen poslovilni objekt, za katerega je bilo
rečeno, da se bo letos prenovil. Gospod meni, da bi bilo potrebno pokopališče vzdrževati
veliko bolje in, da bi vzeli ta prostor kot neke vrste park in s tem mu dali neko večjo vrednost.
Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je odgovorila, da čisto vsa dejstva ne držijo. Gospod je
res precej pogosto pisal, odgovor posredovan s strani g. Igorja Kalabiča je bil pripravljen s
strani Projektne pisarne v sodelovanju s Komunalo Kranj. Gospoda Klemenčiča so večkrat
povabili na ogled pokopališča skupaj z upravljavcem, da si skupaj pogledajo kje vse te
številne blatne površine so in gradbišče. Res je nekaj posušenih cipres, tako grozno pa tudi ne
kazijo samega pokopališča. Pojasnili so mu tudi vsa letos načrtovana vlaganja (obnova
strehe, vežic, kaj se bo delalo naprej, tlakovanje). Skušali so mu dati pojasnila na strokovni
način, on se je do občine izražal izredno žaljivo, pa vendar so to skušali prezreti in z njim vodili
lep dialog. Trikrat so ga povabili na skupen ogled pokopališča, vendar se na to ni odzval.
Prosila je go. Sagadin, naj mu svetuje, da se odzove na povabilo za ogled, da bodo zadevo
rešili.
Bojan Homan:
Strinjal se je z go. Sagadin, ker dostikrat Komunala Kranj nima okusa in ne ve kaj je lepo
in kaj je grdo.
Mag. Barbara Gunčar:
Zelo pomembno se ji zdi, kako se ti ljudje, ki vzdržujejo pokopališče pogovarjajo, kakšne
odnose imajo do ljudi, ki hodijo na pokopališče.
Ignac Vidmar:
Zelo zanimivo bi bilo tega gospoda, ki se je obnašal arogantno, videti kako ima doma
urejeno okolico.
3. Irena Dolenc:
Opozorila je, da je v Kranju malo število parkov in še tisti, ki so, niso lepo in estetsko
urejeni. To je park La Ciotat, ki bi ga lahko uredili bolj ustvarjalno. Tudi grede na
Slovenskem trgu so posajene zelo šolsko, brez neke ustvarjalnosti in domiselnosti. Na teh
gredah bi lahko promovirali cvetličarne oz. vrtnarije v Kranju. Vprašala je še, kako dolgo
ima ta koncesionar koncesijo.
Glede na množično parkiranje avtomobilov ob priključku Kranj Zahod ljudi, ki se potem z
enim avtom odpeljejo naprej v isto smer in rekreativcev, je predlagala, da bi tam uredili
parkirišče kot so ga na primer pod Joštom.
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Boštjan Trilar, župan, je povedal, da če bi z nekim natečajem ali tekmovanjem urejevali te
gredice, občina krši dva predpisa: odlok o oglaševanju in koncesijsko pogodbo. Ravno tak
problem imajo v Stražišču in zato iščejo pravno podlago, da bi gredico lahko uredil lokalni
vrtnar. Ravno je bil javni razpis za urejanje površin in preden bo postopek končan ima ta
koncesionar pogodbo še dva meseca.
Dva dni nazaj je Urad za okolje in prostor poslal osem možnih lokacij za tako imenovani Park
and Ride. Zraven bi bilo tudi avtobusno postajališče. Žal je ocena investicij od 160.000 €
naprej, ki jih ni v proračunu. Ena lokacija ima potencial in bo urejeno kot na primer parkirišče
Stara Sava. Obstoječe površine, ki nekako že naravno obstajajo za Park and Ride, je
potrebno izkoristiti in urediti.
4. Aleksandar Andrič:
Oddal se bo občinski prostor na Vodopivčevi 8 za namen razdelilnice hrane Rdečemu
križu in Lionsem. Taka dejavnost ne bo dvignila prometa lokalnim podjetnikom. Pomoč
ogroženim je prepotrebna. Preventiva je boljša kot kurativa in zato bi morali stremeti k
ustvarjanju novih delovnih mest. Vprašal je, ali ima mesto strategijo oddajanja občinskih
prostorov v mestu in širše ter ali ima mesto strategijo dejavnosti po četrtih v mestnem
jedru.
Župan je povedal, da ima občina v starem Kranju proste še tri prostore. Eden bo namenjen
javnemu stranišču, eden je Mohorjevem klancu, zadnji pa v Tavčarjevi ulic. Kar se tiče
strategije, občina nima v lasti primernih prostorov. Glede polnjenja mesta z lokali občina izvaja
vrsto ukrepov, konkretno je največji in najuspešnejši, subvencija najemnin praznih pritličnih
prostorov. Na podlagi pobude Karitasa in Lionsev so organizirali še eno delilnico hrane. Ta
pobuda je stara že več kot dve leti.
Irena Dolenc kot prostovoljka sodeluje v projektu Viški hrane. V tem projektu sodelujejo
Mercator, Tuš, Spar. Ker pa v razdelilnici hrane bivajo tudi brezdomci, so nujno iskali prostor
za novo razdelilnico hrane. Vsi, ki so deležni teh viškov hrane, so zelo veseli. To so ljudje z
majhnimi dohodki, brezposelni, upokojenci in ostali. Lokacija je zelo primerna, ker je blizu
prvotne in prostovoljec lahko delo opravlja na obeh lokacijah.
5. Mag. Branko Grims:
Vprašal je župana, kje je novih 10.000 delovnih mest, ki jih je obljubil ob volitvah.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da bo odgovor pisni.
6. Tina Žalec Centa:
Zahvalila se je za reakcijo na njeno prošnjo, da se stvari začnejo premikati na Planini na
deponiji. Tovornjaki namreč nimajo več dostopa. Apelirala je, da se na ta problem ne
pozabi in da se ga takoj, ko bo možno, reši.
Z odgovorom glede uporabe parkirnih mest za uslužbence zadaj za stavbo Slovenski trg 1
ni zadovoljna. Ustaljena praksa ni nujno, da je dobra. Ne glede na vsa parkirišča za
službena vozila je še vedno 25 parkirnih mest, na katerih se parkira privat vozila. Ta
odgovor ni čisto točen.
Modra cona se širi. Avtomat za kartice je nameščen samo na občinski stavbi. Vprašala je,
ali je predviden še kje kak avtomat, mogoče na drugem koncem mesta? Ali so predvidene
dovolilnice za pravne subjekte, ki so v mestu? Predlagala je, da se parkirišče na Sejmišče
izenači s statusom parkirišč na Hujah, se pravi dve brezplačni uri.
Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da se
kartice prodajajo samo v stavbi občine in so kar precejšnji strošek. Če bi hoteli prodajati
kartice na še eni lokaciji, bi se ta strošek znatno povečal. Na Sejmišču je bil tak režim ukinjen
zaradi nepraktičnosti prehodov z rampo, kar je edini način da zagotovijo 2 brezplačni uri
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parkiranja. Ukinitev tega režima je predlagala krajevna skupnost. Vse to je potrebno urediti s
spremembo odloka.
Bojan Homan:
Se je navezal na go. Žalec Centa in na odgovore, s katerimi ne more biti zadovoljen, ker
so zavajajoči oz. neresni oz. lažni. Na prejšnji seji so glasovali za odredbo, ker je bilo
rečeno, da se ne bo nič spremenilo. Pa se je veliko spremenilo na parkirišču Brioni, kjer je
bilo prej ura parkiranja brezplačna, zdaj je ura parkiranja plačljiva. Tujec, ki pride v Kranj
ne ve, kje se kupi kartica in kaj naj potem z njo počne. Za primer dobre prakse je navedel
Loko, Tržič, Slovenj Gradec. Brezplačna ura parkiranja je zavajanje ljudi, saj to lahko stori
samo z nakupom kartice.
Opozoril je tudi na problem, ko svetniki pridejo na sejo komisije ali sejo mestnega sveta,
okoli občine nimajo kje parkirati. Predlagal je, da se svetnikom omogoči parkiranje zadaj
za občinsko stavbo.
Jakob Klofutar:
Opozoril je g. Homana, da je zgodba s parkirnimi karticami stvar enega drugega župana.
Ker pa je bil g. Homan v preteklosti podžupan, bi to zadevo lahko že prej rešil, namesto
da to zdaj rešujejo.
7. Mag. Ana Pavlovski:
Prosila je za preučitev možnosti postavitve ležečih policajev na cesti med Sparom na
Planini II in Planini III oz. ali je možna kakršna koli izvedba umiritve prometa na tem
območju.
Prosila je za proučitev možnosti postavitve ograje okoli otroškega igrišča med
stanovanjskimi zgradbami na Gradnikovi od 1 – 9.
Pozvala je občinski inšpektorat za povečano kontrolo na Planini II zaradi psov, ki se
sprehajajo in niso na vrvici.
8. Mag. Drago Štefe:
Prejšnji teden je g. Vehovca, podžupana, peljal na šest kritičnih mest v Kranju, ki se je
vabilu odzval. Glede pokopališča v Kranju je povedal, da sama hortikulturna ureditev ni
tako slaba. Že pred leti je dal predlog, da bi pred vežice postavili tako nadstrešnico, kot je
pri glavnem poslovilnem prostoru. Bil je prijetno presenečen, ker ga je po štirih dneh
poklical podžupan in mu za vseh šest kritičnih točk dal konkretne informacije. Nekaj
sredstev je na razpolago in nekaj stvari se bo v letošnjem letu uredilo v centralnem delu
pokopališča.
Glede ureditve zelenic in cvetličnih gred po Kranju je povedal, da podjetje Flora dobro in
kvalitetno ureja hortikulturno ureditev parkov in gred.
9. Dr. Andreja Valič Zver:
Pred Slovenijo je pomembna obletnica – 25 let slovenske države. Na ta dosežek so lahko
vsi upravičeno ponosni. Dala je pobudo, da bi kranjska občina na nek način morala
obeležiti ta dogodek. Takrat je bil en dijak Kranjske gimnazije ubit v bojih na Kamnitniku.
Dala je pobudi Gimnaziji Kranj, da se spomni tega dijaka in mu pripravijo neko ustrezno
obeležje in spominsko slovesnost.

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Zapisala
Milena Bohinc

Boštjan Trilar
Župan
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