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 Mestni svet 
    
 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  
 T: 04 2373 119   F: 04 2373 106 
 E: mok@kranj.si   S: www.kranj.si 

  
 
 
 
 
Številka:    900-16/2018-9-(52/04) 
Datum:      17. 10. 2018 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
41. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 17. 10. 2018 ob 16.00 uri v sejni dvorani 
številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  
 
Sejo je vodil župan Boštjan Trilar. 
 
Navzoči člani in članice Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Aleksandar Andrić, 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, 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, Darinka Zorko in Tina Žalec. 
 
Odsotni člani in članice: Marjan Bajt, Natalija Polenec, mag. Franc Rozman in mag. Igor Velov. 
 
Poleg članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber – direktorica 
mestne uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja Koprivec 
- vodja Urada za splošne zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja Urada za družbene dejavnosti, Janez Ziherl - vodja 
Urada za okolje in prostor, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo 
in gospodarske javne službe, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, Eva Mlakar – vodja Službe 
notranje revizije, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Anton Pogačnik – 
direktor LEAG, Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 
 
Navzoča predstavnika medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas in Peter Šalamon – Infonet media. 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 24 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 in poročilo 
o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta, odgovor na svetniško vprašanje ter dodatno gradivo k Odloku  o načinu 
opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj 
na osnovi razprav komisij. Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je 2. točko Kadrovske zadeve umaknil z dnevnega 
reda, ker občina ni prejela nobenega predloga in 5. točko Potrditev koncesijske pogodbe za izvedbo pogodbe 
javno zasebno partnerstvo za izgradnjo Regijskega večnamenskega vadbenega centra Kranj. Kot je že bilo 
napovedano v predlogu dnevnega reda je za spremembo Statuta Mestne občine Kranj predlagan hitri postopek.  
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Razprave ni bilo, zato je dal kot predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprememba Statuta Mestne občine Kranj se bo obravnavala in sprejela po hitrem postopku.  
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (23 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 2 NEOPREDELJENA). 
 
Gregor Tomše:  

- Predlagal je, da se v tem sklicu mestnega sveta obravnava in potrdi proračun občine za leto 2019.  
 
O predlogu svetnika Gregorja Tomšeta so razpravljali: Vlasta Sagadin, Jožef Rozman, Irena Dolenc, Janez Černe, 
mag. Branko Grims in Boštjan Trilar.  
 
Gregor Tomše in Vlasta Sagadin sta predlagala razširitev dnevnega reda in sicer, da se nanj uvrsti točka Odlok o 
proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 – predlog.  
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Kot 3. točka dnevnega reda se uvrsti Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 – predlog.  
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (27 PRISOTNIH: 18 ZA, 8 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
in nato še naslednji DNEVNI RED:  

 
1. Potrditev zapisnika 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 19. 9. 2018 ter poročilo o izvršitvi 

sklepov  
2. Premoženjske zadeve  
3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj – predlog  
4. Sprememba Statuta Mestne občine Kranj – predlog za hitri postopek 
5. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v 

Mestni občini Kranj – predlog 
6. Predlog cen storitev 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj  
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar – 

usklajen predlog, druga obravnava 
8. Letni program športa v Mestni občini Kranj za leto 2019   
9. Dopolnitev Programa kulture v Mestni občini Kranj 2015-2020 
10. Predlog sklepa o kandidaturi Mestne občine Kranj za naslov Evropska prestolnica kulture v letu 2025 
11. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (25 PRISOTNIH: 20 ZA, 5 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 40. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 19.9.2018 IN POROČILA 

O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 

Poročilo o izvršitvi sklepov je podala direktorica mestne uprave, Senja Vraber.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 19.9.2018 ter poročilo o izvršitvi sklepov. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
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2. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih katastrska občna 2122 HUJE parcela 162/39 in 

katastrska občina 2122 HUJE parcela 162/46 
 
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 predlaganih sklepov pod točko A. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točko A. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z njim 
strinja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2122 Huje parcela 162/39 
in katastrska občina 2122 Huje parcela 162/46. 
 
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
 
 
B. 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 predlaganih sklepov pod točko B. s tem, da se pojasni kolikšen 
je strošek menjave dvigala in v kolikšnem deležu ga krije občina. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točko B. 
 
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. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom in ga podpira. 
 
O zadevi so razpravljali: Irena Dolenc, dr. Andreja Valič Zver, Vlasta Sagadin, Mateja Koprivec in Boštjan Trilar.  
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Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev na glasovanje naslednja  
 
SKLEPA:  
 
1. Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 

s tem, da se del nepremičnine katastrska občina 2122 Huje stavba 459 del stavbe 16 (ID 6067892) izvzame 
iz predloga dopolnitve načrta.  

 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 3 NEOPREDELJENI). 
 
2. Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 

z delom nepremičnine katastrska občina 2122 Huje stavba 459 del stavbe 16 (ID 6067892). 
 
Sklep ni bil sprejet (24 PRISOTNIH; 8 ZA, 13 PROTI, 3 NEOPREDELJENI). 
 
 
C. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2018 – dopolnitev 
D. Predlog odprtja novega projekta Gorenjski muzej – nakup prostorov na Savski 34 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je iz obravnave umaknil zgoraj navedeni premoženjski zadevi.  
 
 
E. Predlog soglasje k podaljšanju premostitvenega kredita za izvajanje evropskih projektov za Lokalno 

energetsko agencijo Gorenjske (LEAG) 
 
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točko E.  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Po krajši razpravi svetnika mag. Draga Štefeta, je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje Lokalni energetski agenciji Gorenjske, k podaljšanju najema 
premostitvenega kredita v višini 70.000 EUR, do 31.12.2019. Sredstva za vračilo in servisiranje dolga mora Lokalna 
energetska agencija Gorenjske zagotoviti iz neproračunskih virov. 
 
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 
 
 
 
3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2019 - PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podal župan Boštjan Trilar.  Poudaril je, da je prejel amandma svetnika Jožefa Rozmana z 
zadostnimi podpisi svetnikov,  ki pa ga je kot predlagatelj povzel in predlagal kot svoj amandma. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance:  
Komisija za finance daje pobudo za uvrstitev na dnevni red in obravnavo točke: Odlok o proračunu MOK za leto 
2019- predlog na sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija soglaša s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2019. 
 
Komisija za kulturo in šport 
Komisija se seznanja s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2019 
 
Razpravljali so: Tina Žalec, Janez Ziherl, Boštjan Trilar, Vlasta Sagadin, Tanja Hrovat in Alenka Benčina. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
AMANDMA: 
 
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2019 se uvrstijo dodatna sredstva za izvajanje javne službe pomoči 
na domu: 

- na proračunski postavki 150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJENCEV KRANJ in konto 411999 
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM se predvideni odhodki povečajo za 
12.500,00 €, 

- sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem odhodkov na proračunski postavki 180206 PROSTORSKO 
NAČRTOVANJE-PROSTORSKI AKTI, konto 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE za 
12.500,00 €. 

 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (25 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 2 NEOPREDELJENA). 
 
Ter naslednje SKLEPE:  
 
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 z obrazložitvami in s sprejetim 

amandmajem. 
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2019 do l. 2022. 
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2019. 
4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2019. 
5. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2019. 
6. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2019. 
7. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2019 z obrazložitvijo. 
8. Sprejme se kriteriji za delitev sredstev, namenjenih za redno vzdrževanj otroških in športnih igrišč, 

zelenih površin in premičnin, pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za proračunsko leto 
2019. 

9. Sprejmejo  se merila za razdelitev sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost, 
prireditve, sejnine in najemnine poslovnih prostorov v letu 2019. 

10. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2019 se določijo v skupni višini 78.376,00 EUR  oziroma 
197,919 EUR /svetnik/mesec. 

11. Za financiranje političnih strank se v l. 2019 nameni 85.000,00 eur.  
 
Sprejeto z večino vseh glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
 
 
4. SPREMEMBA STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ – PREDLOG ZA HITRI POSTOPEK 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
 
Stališča komisij:   
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
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Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlagano Spremembo Statuta Mestne občine Kranj. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sprememba Statuta Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 
 
5. ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNE DEŽURNE 

POGREBNE SLUŽBE V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
1. Predlagatelj naj preveri, ali je potrebno za sprejem tega odloka pridobiti soglasje oziroma sklep skupščine 
Komunale Kranj oziroma ostalih družbenic (občin) glede na to, da sedaj MOK kot ena od družbenic z odlokom 
podeljuje novo nalogo Komunali Kranj. 
2. Ker je v gradivu navedeno, da je izkazan interes več kot enega za opravljanje te dejavnosti, je potrebno ta 
interes obravnavati v skladu s 34. členom Zakona o gospodarskih javnih službah, 
3. Predlagatelj naj preveri, ali Komunala Kranj izpolnjuje pogoje iz 8. člena ZPPDej, glede na to, da ta podatek iz 
obrazložitve ni razviden. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 
dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj – osnutek in nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske 
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj.  

 
Razpravljala sta: Boris Kozelj in Miha Juvan.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne 
službe v Mestni občini Kranj – predlog. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
 
 
 
6. PREDLOG CEN STORITEV 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V MESTNI OBČINI KRANJ  
 
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance:  
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Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim predlogom cen storitev 24-urne dežurne pogrebne službe 
v Mestni občini Kranj.  
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila s predlogom cen storitev 24-urne dežurne službe v Mestni občini Kranj in nima 
pripomb. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Potrdi se elaborat o oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj.  
2. Potrdi se cena storitve 24-urne dežurne pogrebne službe 197,40 EUR brez DDV na pokojnika. 
3. Cena se začne uporabljati, ko stopi v veljavo odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne 

službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj.  
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (22 PRISOTNIH: 21 ZA, 1 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
 
 
 
7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA LOGAR – USKLAJEN PREDLOG, DRUGA OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega 
gospodarstva Logar – druga obravnava in nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z  usklajenim predlogom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar – druga obravnava. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 
 
SKLEP:  
 
Sprejme se usklajen predlog (druga obravnava) Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
preselitev kmetijskega gospodarstva Logar. 
 
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
 
 
 
8. LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2019   
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
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Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z Letnim programom športa v Mestni občini Kranj za leto 2019. 
 
Po krajši razpravi Vlaste Sagadin, ki je predlagala, da naj se za prihodnja leta na področju atletike predvidi več 
tekmovanj, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Letni program športa v Mestni občini Kranj za leto 2019. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 
 
9. DOPOLNITEV PROGRAMA KULTURE V MESTNI OBČINI KRANJ 2015-2020 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja in podpira dopolnitev Programa kulture v Mestni občini Kranj 2015-2020. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Program kulture v Mestni občini Kranj 2015 – 2020 - dopolnitev. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
 
 
10. PREDLOG SKLEPA O KANDIDATURI MESTNE OBČINE KRANJ ZA NASLOV EVROPSKA PRESTOLNICA 

KULTURE V LETU 2025 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališče komisije:  
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja in podpira predlagani sklep o kandidaturi Mestne občine Kranj za naslov Evropska 
prestolnica kulture v letu 2025. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj sprejema sklep o kandidaturi Mestne občine Kranj za naziv Evropska prestolnica 
kulture leta 2025. 
 
Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 
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11. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 

1. Mag. Zoran Stevanović: 
- Dne 28.9.2018 se je objavil razpis za izbor programskega upravitelja Layerjeve hiše in stolpa Pungart. Pred 

objavo je bil pregledan s strani finančne in pravne službe. Pogoje za prijavo na razpis bi izpolnjevale 
nevladne organizacije ali javni sklad ali javni zavodi. Zatem je prišel v uradne prostore občine človek, ki 
programsko vodi Layerjevo hišo, sklical ljudi, ki so pripravili razpis, jih okaral zakaj so dali v razpis alinejo 
javni skladi ali javni zavodi. Predvidena vrednost razpisa je 700.000 EUR za Layerjevo hišo in 300.000 EUR 
za stolp Pungart. Razpis je bil naknadno popravljen in na novo objavljen. Pozval je, da se razpis izniči in se 
izdela nov razpis z veljavnimi pogoji. 

- V začetku meseca se je sestala Občinska volilna komisija. Pojavile so se nepravilnosti glede zbranih 
podpisov podpore. Prosil je za zapisnik.  

- Obvestil je navzoče, da bo Lista Zorana Stevanovića za predčasne volitve najela varnostno službo za 
varovanje glasovalnih skrinjic. Ministrstvo za javno upravo in Državna volilna komisija menita, da zakon 
tega ne predvideva, to pomeni, da kar ni izrecno prepovedano, je dovoljeno.  

 
2. Alenka Benčina:  
- Omenila je letalske prelete čez Kranj in posledično hrup ter ostalih vplivov na okolje. Zanimalo jo je, če je 

kakšen nov podatek, če se Kranj v tej smeri kaj dogovarja z letališčem. Želi pisni odgovor.  
 
3. Boris Kozelj:  
- Prosil je, če se občinska uprava pisno opredeli do sejnin v Ljudski univerzi Kranj, ker zadeva ni jasna in o 

tem pisno obvesti Ljudsko univerzo Kranj. Odlok oziroma amandma, da se sejnine izplačujejo v skladu s 
Pravilnikom o sejninah v javnih zavodih, ni bil sprejet. Zanimalo ga je, ali se sejnine ne smejo izplačevati v 
skladu s pravilnikom ali se na sploh ne smejo izplačevati.  

 
4. Helena Sitar: 
- Prosila je, da se reši problem z gostinskim lokalom pri glavni avtobusni postaji v Kranju. Tam je problem 

popivanje od zjutraj do poznega večera, pretepanje, razbijanje inventarja, polni koši smeti, javno se 
prodajajo mamila, policija se odzove z zamikom.  

 
5. Bojan Homan: 
- Čudijo ga navedbe svetnika mag. Stevanovića, želel je pojasnilo uprave.  
- Podlago za izvajanje reda in miru ima občina v svojem odloku, le izvrševati ga je treba začeti. 
 
6. Saša Kristan:  
- S strani občana je prejela pobudo zaradi prometnega kaosa v Kranju ob obnovi mostu čez Savski otok. Na 

Koroški cesti je 5 prehodov za pešce, kar je bistveno preveč in bi lahko kakšnega začasno ukinili.  
- Zanimalo jo je, kako potekajo dela obnove mostu čez Savski otok.  
 
7. Vlasta Sagadin:  
- Prosila je župana, da se opredeli do navedb, ki jih je dal kolega Stevanović. V nasprotnem primeru bo 

potrebno ukrepati v okviru pristojnosti.  
  

Seja je bila zaključena ob 17.40 uri. 
 
 
Zapisala:  
Milena Bohinc    

 
Boštjan Trilar 

             Župan 
 
 
 


