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ZAPISNIK

3. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 28.1.2015 ob 16. uri v sejni dvorani
številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.
Sejo je vodil župan Boštjan Trilar.
Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Marjan Bajt, Gorazd Copek, Janez Černe, Irena
Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Beti Jenko,
Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Saša Kristan, Nina Langerholc, Jože Lombar, Sonja Mašić, mag.
Andrejka Majhen, Sanda Nikolić, mag. Ana Pavlovski, Damijan Perne, 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, Boris Vehovec, mag. Igor Velov
in Darinka Zorko.
Odsotna je bila članica Sveta Mestne občine Kranj dr. Andreja Valič Zver.
Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Tina Žalec Centa –
predsednica Komisije za krajevne skupnosti, Senja Vraber, direktorica občinske uprave, Mirko Tavčar
– načelnik Urada za finance, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v Uradu direktorja, Sašo
Govekar - vodja Službe za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve v Uradu direktorja, Nada Bogataj
Kržan - načelnica Urada za družbene dejavnosti, Boštjan Gradišar – načelnik Urada za okolje in
prostor, Robert Zadnik – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Janez Ziherl –
načelnik Urada gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tanja Hrovat – vodja Službe za investicije
v Projektni pisarni, ter Milena Bohinc in Svetlana Draksler– sodelavki v Uradu direktorja.
Uvodoma je župan, Boštjan Trilar, ugotovil, da je prisotnih 28 članov in članic Sveta Mestne občine
Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.
Na mizo je bilo posredovano dodatno gradivo: seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, dopolnitev
odgovora na svetniško vprašanje, 2.D. Kadrovska zadeva - Razrešitev predstavnika Mestne občine
Kranj iz Skupščine Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o., 3.E., ki je pomotoma izpadlo iz gradiva in
je bilo poslano v ponedeljek po elektronski pošti. Za lažjo predstavo reorganizacije občinske uprave pa
dodan na mizo organigram k 4. točki in na podlagi pripomb vodij svetniških skupin, usklajen kodeks.
Spremembe so zajete v členih 15. do 19.
Pojasnil je tudi, da je bila na dnevni red na predlog Komisije za mandatna vprašanja uvrščena nova
točka Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija
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Gorenjske (LEAG). Trenutno veljavni odlok določa, da predstavnika ustanovitelja imenuje svet izmed
članov sveta. S predlagano spremembo se bo razširil krog možnih kandidatov in omogoči širši nabor
strokovnjakov s področja energetike. Zaradi nujnosti, da se čim prej zagotovi predstavnika
ustanovitelja, je bil odlok posredovan kasneje.
Napovedal je, da bo pri točkah 5., 6. in 7. bom v skladu s 100. členom Poslovnika Sveta bom bo
predlagal sprejem odlokov po skrajšanem postopku. V skladu z 99. členom Poslovnika Sveta MOK
zaradi nujne in potrebne reorganizacije občinske uprave predlagam sprejem Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj po hitrem postopku. Razlog za hitri
postopek je javni interes za zagotovitev bolj učinkovitega in transparentnega delovanje občinske
uprave, z namenom hitreje izpolnjevati in zadovoljevati potrebe in zahteve strank in podjetij.
Saša Kristan:
- Menila je, da pri 4. točki ni nekih izrednih razmer oz. potreb za sprejem odloka po hitrem
postopku.
Janez Černe:
- Povedal je, da so na Statutarno pravni komisiji predlog za hitri postopek pri sprejemu Odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave obravnavali in se strinjajo v določeni meri s
pomisleki. Od občinske uprave pričakujejo, da uporabljajo hitri postopek dejansko v primerih
vojne, izrednih razmer.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj se obravnava in o
njem glasuje po hitrem postopku.
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 23 ZA, 5 PROTI, 2 VZDRŽANA).
Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev še naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.12.2014 in poročilo o izvršitvi
sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Kranj – hitri postopek
5. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj – prva
obravnava (skrajšani postopek)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Orehek Kranj – prva obravnava (skrajšani postopek)
7. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija
Gorenjske (LEAG) – prva obravnava (skrajšani postopek)
8. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu
9. Seznanitev s povzetkom Regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014 –
2016 za Gorenjsko statistično regijo
10. Načrt ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka za obdobje 2014-2016
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11. Obvezna razlaga prve alineje (2.1.) in (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
12. Kodeks ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj
13. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta
Dnevni red je bil sprejet (30 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI).

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 17.12.2014
IN POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV
Župan Boštjan Trilar je povedal, da so bili vsi sklepi izvršeni oziroma so v izvrševanju. Ker ni bilo
pripomb na zapisnik, je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.12.2014 in poročilo o izvršitvi sklepov.
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI).

2. KADROVSKE ZADEVE
A. Nadomestne volitve člana Sveta KS Besnica
Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe.
Tina Žalec Centa, predsednica Komisije za krajevne skupnosti, je povedala, da se je komisija seznanila
z gradivom, nihče ni imel pripomb.
Jakob Klofutar:
- S predlaganim sklepom se strinja. V obrazložitvi Občinske volilne komisije je omenjeno
priporočilo g. Romana Lavtarja in g. Dušana Bučka, zato je predlagal, da se ta priporočila
posreduje Svetu MOK. Predlagal je tudi, da se tak sklep sprejme tudi za prihodnje lokalne volitve.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj za nadomestne volitve članov Sveta KS Besnica za celotno opravljanje in
vodenje tehničnega dela v zvezi z volitvami določi izključno pristojnost Občinske volilne komisije,
brez sodelovanja Volilnih komisij KS.
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).

3

B. Imenovanje direktorja javnega zavoda Gorenjski muzej (m/ž)
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti.
Stališča komisij:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se strinja s predlogom, da se mag. Marjana
Žibert imenuje za direktorico javnega zavoda Gorenjski muzej za mandatno dobo petih letih.
Komisija za kulturo in šport:
Komisija daje soglasje k imenovanju mag. Marjane Žibert za direktorico javnega zavoda Gorenjski
muzej za mandatno dobo petih let.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s predlogom.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednji
SKLEP:
Mag. Marjana Žibert se imenuje za direktorico javnega zavoda Gorenjski muzej za mandatno dobo
petih let.
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI).

C. Imenovanje dveh komisij Sveta Mestne občine Kranj
Uvod k zadevi je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednja
SKLEPA:
I.

V KOMISIJO ZA PRIDOBIVANJE IN OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za
mandatno obdobje 2014-2018 se imenujejo:
1. Sonja Mašić, članica sveta – za predsednico
2. Jože Lombar, član sveta – za podpredsednika
3. Rafael Čirič – za člana
4. Mag. Branko Grims, član sveta – za člana
5. Darko Zorko – za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.

II.

V KOMISIJO ZA PRITOŽBE za mandatno obdobje 2014-2018 se imenujejo:
1. Mag. Branko Grims, član sveta – za predsednika
2. Zoran Stevanović, član sveta – za podpredsednik
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3. Rok Pintar – za člana
4. Damjana Piškur, članica sveta – za članico
5. Klemen Valter – za člana
Sklep velja z dnem sprejema na svetu.
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).

D. Razrešitev predstavnika Mestne občine Kranj iz Skupščine Komunale Kranj, javno podjetje,
d.o.o.
Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Peter Zaletelj, ki je bil imenovan kot predstavnik Mestne občine Kranj, se razreši iz Skupščine
Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o..
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, razrešitev pa stopi v veljavo z dnem
imenovanja novega predstavnika Mestne občine Kranj v skupščino podjetja.
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH; 24 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA).

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je predlagal, da se zadeve v okviru te točke obravnavajo v paketu,
razen točke 3.D., za katero ima pripombe Komisija za krajevne skupnosti.
Saša Kristan:
- Predlagala je, da se iz paketa izvzame točka 3.C.
SKUPNA OBRAVNAVA TOČK:
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 218/20 in 226/11, k.o. 2105-Britof
B. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1260/9, k.o. 2131 – Stražišče
E. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem
Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe.
S predlaganim gradivom sta se seznanili Komisija za krajevne skupnosti in Komisija za kmetijstvo.
Janez Černe, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da komisija nima pripomb na
predlagano besedilo. V prihodnje naj občinska uprava priloži tudi zakonsko zahtevano dokazilo, da
nepremičnina ne služi več namenu, zaradi katerega ji je bil dodeljen status javnega dobra.

5

Tatjana Hudobivnik je povedala, da koncem leta 2013, ko se je pripravljal Zakon o obdavčitvi
nepremičnin, so bile vse nepozidane nepremičnine v lasti MOK s sklepom spremenjene v javno dobro
z namenom izogibu plačila davka. Zato je vsako nepremičnino, ki jo želi občina prodati potrebno
najprej izvzeti iz javnega dobra.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje
SKLEPE:
A. Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra za nepremičnini parc. št. 218/20 in 226/11,
k.o. 2105 – Britof.
B. Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra za nepremičnino parc. št. 1260/9, k.o. 2131
– Stražišče.
E. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem v
skladu z določili 29. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št.
14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006-ZUE, 11/2009 in 81/2011), in sicer stanovanja št. 8, na naslovu
Planina 1, v Kranju.
Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH; 29 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA).

C. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1258/7, k.o. 2131 – Stražišče
Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe.
Vse komisije, Komisija za finance, Statutarno pravna komisija, Komisija za krajevne skupnosti in
Komisija za kmetijstvo, so se seznanile s predlaganim izvzemom in se z njim strinjajo.
Razprava:
Saša Kristan:
- Zanimalo jo je, ali prodaja tega zemljišča pomeni, da bo s tem postal onemogočen prehod
lastnikom travnikov in gozdov, do katerih omenjena gozdna pot vodi. Sicer piše, da bo zaokrožena
lastnina podjetja Bauimex, vendar bo s tem prodano tudi zemljišče, ki v naravi predstavlja gozdno
pot.
Tatjana Hudobivnik:
- S tem predlogom se izvzema samo zemljišče iz javnega dobra v lastnino Mestne občine Kranj. V
nadaljevanju je želja podjetja Bauimex kupiti predmetno zemljišče, vendar bo o tem odločal Svet
MOK na eni naslednjih sej.
Bojan Homan:
- Vprašal je, ali bo občina dala lastnikom zemljišč služnost.
Mag. Janez Frelih:
- Strinjal se je s predhodnimi razpravljavci, da je o tem treba premisliti. To je prvi korak za prodajo
in kolikor je njemu znano, da je bila na tem območju vedno bitka za prekinitev te poti. Izjavil je,
da je proti tej zadevi in predlagal je, da se o zadevi premisli.
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Mag. Franci Rozman:
- Svet KS Stražišče tega ni obravnaval. Menil je, da je odločanje o tej zadevi prehitro v obravnavi
na mestnem svetu.
Mag. Igor Velov:
- Glede na povedano soglaša s sogovorniki in meni, da se nikamor ne mudi. Če bi s sklepom
mestnega sveta naredili nepopravljivo škodo, je predlagal županu, da to točko umakne in razjasni
vse okoliščine.
Župan Boštjan Trilar je umaknil to točko z dnevnega reda. Zadevo se obravnava na eni naslednjih sej s
tem, da se razjasni cel postopek, kakšne so nadaljnje akcije in ukrepi v tej zadevi.

D. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2015dopolnitev
Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod to točko, se z njim strinjajo in
predlagajo mestnemu svetu, da ga sprejme.
Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. V prihodnje naj občinska uprava
natančno navaja zakonodajo.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2015.
Tina Žalec Centa, predsednica Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je strinjala s predlogom predsednika Sveta KS Center, da se Svetu MOK predlaga
umik točke 3. D v delu, ki se nanaša na prvi predlog prodaje zemljišč – na parcelni številki 201/1 in
201/2, dokler se ne razčistijo vse okoliščine glede rabe obeh zemljišč in opravi ogled.
Razprava:
Vlasta Sagadin:
- Vprašala je, ali so pridobili mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine v zvezi s parc. št. 201/1
in 201/2 k.o. Kranj.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da mnenja niso pridobili. Gre pa za en kos zemlje pod balkonom hiše
zadaj za stavbo Dvorca Jelen.
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Mag. Igor Velov:
- V predlogu za prodajo je tudi del zemljišča parc. št. 393/3, k.o. 2121 – Klanec. Če pogledate to na
skici, piše do pločnika. Predlagal je, da se ta prodaja umakne. Kdor bo to kupil, bo hotel svoje
zemljišče zaokrožiti in postaviti ograjo, s tem se bo poslabšala prometna varnost tega križišča.
Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali še Boštjan Gradišar, Marjan Bajt, Sonja Mašić in mag. Drago
Štefe, so se vsi strinjali z umikom parc. št. 393/3, k.o. 2121 – Klanec, je predsedujoči, župan Boštjan
Trilar, povzel predloge za izvzem in dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto
2015, s tem da se izvzame zemljišči parc. št. 201/1 in 201/2, obe k.o. 2100 – Kranj in del zemljišča
parc. št. 393/3, k.o. 2121 - Klanec.
Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 29 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA).

4. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE
MESTNE OBČINE KRANJ – HITRI POSTOPEK
Uvodno poročilo je podala Senja Vraber, direktorica Občinske uprave.
Stališča komisij:
Janez Černe, predsednik Statutarno pravne komisije:
1. Statutarno pravna komisija soglaša s predlaganim hitrim postopkom za sprejem odloka.
Obrazložitev glasu proti člana komisije Klemna Valterja: Obrazložitev izrednih potreb za hitri
postopek ni ustrezna, ker ne gre za izredne potrebe občine, ki bi imela hude posledice za delovanje
občine. Bolj primeren bi bil skrajšan postopek po 100. členu poslovnika.
2. Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Tina Žalec Centa, predsednica Komisije za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom in predlaga pripravljavcu gradiva, da se v
gradivu tudi doda in točno opredeli, kateri urad ima pristojnost oz. je zadolžen za opravljanje nadzora
in opravljanje meritev nad hrupom na prireditvah.
Razprava:
Mag. Janez Frelih:
- Vprašal je, kam so umeščene naloge krajevnih skupnosti. Menil je, da je, če bodo obdržali
krajevne skupnosti, ta služba.
Senja Vraber je odgovorila, da krajevne skupnosti ostajajo po novem v Kabinetu župana v istem
obsegu. Naloga opravljanja nadzora in meritev nad hrupom na prireditvah se bo opravljala v tudi v
Kabinetu župana.
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Janez Černe:
- Svetniška skupina Socialnih demokratov podpira napore v reorganizacijo občinske uprave in
posledično večjo efektivnost le-te. Zanimalo ga je, kako je pa z organizacijo skupne nabave občine
in njenih javnih zavodov, podjetij in širše.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da poteka optimizacija na večih nivojih. Ni pa tako daleč
pripravljeno, da bi o tem poročali. Eden od ukrepov je tudi skupna nabava. Zbirajo se podatki na
področju vseh zadev, kjer bi lahko to prišlo v poštev. Pripravljajo se swot analize. Vzporedno pa teče
še en večji projekt, in sicer kako bi lahko preselili na občino vse finančno računovodske, kadrovske in
nabavne službe vseh javnih zavodov. Zadeva je kar precej kompleksna, ker nimajo vsi zavodi enakih
aktov o ustanovitvi, niti enake organizacijske strukture. Ko bo zadeva pripravljena, bo mestni svet o
tem obveščen.
Mag. Barbara Gunčar:
- Vprašala je, kako se bodo rezerve med zaposlenimi v tej novi organizacijski strukturi razporedile
oziroma kako bodo občani videli boljšo kakovost storitev. Opozorila je na storitev e-uprave.
- Ta odlok bo podprla, predlagala pa je, da se mestnemu svetu v roku parih mesecev predstavi še
druge ukrepe, ki bodo sledili iz tega, kot je optimizacija postopkov, spremembe odlokov in ostalo.
Senja Vraber je povedala, da v mesecu in pol odkar je tu, so le redki tisti, ki imajo rezerve. Iz
organigrama je razvidno, da so dodane posamezne pisarne oz. širi se nabor nalog, ki se bodo opravljale
znotraj občinske uprave. Zaznala je, da občani potrebujejo predvsem osebo, h kateri se lahko zatečejo,
ko imajo probleme, ko ne vedo kam se obrniti. Ravno zato taka pisarna, ki bo tem ljudem tudi
pomagala.
Po končani razpravi, v kateri so še sodelovali: Saša Kristan, Jože Rozman, mag. Andrej Šušteršič, je
dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI).

5. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
LJUDSKA UNIVERZA KRANJ – PRVA OBRAVNAVA (SKRAJŠANI POSTOPEK)
Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe. Povedala je, da se pripombe
Statutarno pravne komisije doda naj se nov 5. člen spremembe odloka, ki se glasi »V 5. alineji 9.
člena se črta besedilo »in predstavnika odraslih v svet zavoda.«
Stališča komisij:
Komisija za krajevne skupnosti je dala soglasje, statutarno pravna komisija je imele pripombo, ki je
upoštevana. Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo je imela pripombo, ki jo je
predlagala statutarno prava ko misija in je tudi v redu.
Razprava:
9

Mag. Andrej Šušteršič:
- Zanimalo ga je, kako bo občina ukrepala, če bo prišlo do položaja 2 : 2, predlagal je, da bi uprava
pripravila pregled vseh odlokov vseh zavodov in jih skušala poenotiti, tam kjer se to da. Tisti, ki
so člani kakšnega javnega zavoda lahko ponudijo pomoč, da ne bo problemov v vseh zavodih.
Tatjana Hudobivnik:
- Pojasnila je, da spet lahko pride do situacije 2 : 2, vendar je do take pozicije prihajalo le v letu
2013, ko je bilo to le nagajanje s strani zaposlenih.
Mag. Andrej Šušteršič – replika:
- Menil je, da interesi ustanovitelja in interes zaposlenih velikokrat trčijo in predvideval, da bo do
take situacije spet prišlo. Menil je, da bi bilo potrebno proučiti ali je možnost 3 : 2 in če ni možno,
da ima ustanovitelj 3 predstavnike, naj jih imajo pa zaposleni. Ustanovitelj odgovarja za delovanje
zavoda, zato je potrebno to urediti.
Janez Černe:
- Pojasnil je, da bi sam podprl predlog svetnika Šušteršiča, vendar je v tem primeru kriv zakon, ki
predvideva 2 in 2, ter možnost predstavnika odraslih, za kar pa se niso odločili.
Župan Boštjan Trilar:
- Povedal je, da bodo sprožili zahtevo za spremembo zakona.
Mag. Franci Rozman:
- Povedal je, da se tudi na ministrstvu zavedajo tega problema in predlagal, da občine, ki imajo
ljudske univerze opozorijo na problem 2 + 2. Ljudske univerze pridobivajo sredstva od
ustanovitelji, na trgu in prek razpisov in ministrstvo preko sredstev na ljudske univerze vpliva.
Ministrstvu je že predlagal, da se člen v ZOFVI-ju popravi tako, da se doda 1 predstavnika
ministrstva, lahko pa bi pod zainteresirano javnost razumeli na primer ostale srednje šole. Občina
bi lahko privarčevala, če ljudska univerza izvaja program, ki se lahko izvaja na srednji šoli, ki ima
ustreznejše kadre, prostore in opremo. Odlok naj se sprejme, ni pa potrebno, da je v njem
navedeno, da je predsednik sveta zavoda eden od predstavnikov ustanovitelja. Pat pozicija bo
toliko časa, dokler ministrstvo ne bo odreagiralo s popravkom zakona. V zvezi z ostalimi sveti
zavodov je menil, da so predstavniki ustanovitelja tisti, ki bi morali akte pregledati, če pa tega niso
zmožni pa naj se jih zamenja. Osnovne šole so različne in odloke se ne bo dalo poenotiti.
Vlasta Sagadin:
- Povedala je, da so na seji komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo razpravljali o
spremembi ZOFVI-ja in predlagali, da bi imel ustanovitelj 3 predstavnike, zaposleni pa 2. Za akte
javnih šol pa jim je bilo zagotovljeno, da bo jeseni občinska uprava pripravila spremembe vseh
odlokov kranjskih javnih zavodov, predvsem osnovnih šol, da bi se poenotili. Člani komisije so
podprli sklep tak kot je predlagan, s pripombo, da se predlaga spremembo zakonodaje s tega
področja.
Mag. Igor Velov:
- Oktobra 2013, ko se je to sprejemalo, je sam opozarjal na to. Do pat pozicije lahko pride, narediti
morajo vse, da do take pozicije ne pride. Menil je, da bi bilo bolj prav, da je 5 član zainteresirane
javnosti.
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Mag. Ana Pavlovski:
- Povedala je, da se zdaj rešuje zakonska zaveza, da ni preferenčnega glasu. Predlog sveta zavoda je
bil tudi, da se spremeni zakon.
Mag. Franci Rozman:
- Menil je, da je treba sprejeti tak sklep, da bo zakonsko sprejemljiv in ne določiti, da je predsednik
predstavnik ustanovitelja. Prav je, da je tako, vendar ne sme biti zapisno, ker zakon tega ne
predvideva.
Mag. Andrej Šušteršič:
- Predlagal je, da je potrebna boljša komunikacija med občinsko upravo in predstavniki
ustanovitelja v svetih zavodov.
Župan Boštjan Trilar:
- Predlagal je, da se glasuje o odloku, s tem, da se črta zadnji stavek, da je predsednik sveta zavoda
predstavnik ustanovitelja.
Janez Černe:
- Zakon ne predvideva ne ene ne druge variante in menil, da se stavek lahko umakne, lahko pa
ostane.
Mag. Ana Pavlovski:
- Menila je, da nikjer ni izrecno prepovedano in da lahko določba, da je predsednik sveta zavoda
predstavnik ustanovitelja, ostane v odloku.
Mag. Janez Frelih:
- Želel je, da pravniki povedo kako je opredeljena dilema zapisana v zakonu.
Tatjana Hudobivnik:
- Pojasnila je, da zakon tega ne opredeljuje.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj se sprejme po
skrajšanem postopku.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 25 ZA, 3 PROTI, 0 VZDRŽANIH).
2. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj.
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 23 ZA, 5 PROTI, 2 VZDRŽANA).
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6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE OREHEK KRANJ –
PRVA OBRAVNAVA (SKRAJŠANI POSTOPEK)
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti. Glede na
pripombo inšpektorata, zaradi katerega je potrebno spremeniti ustanovitveni akt, bodo v jeseni
spremenili akte še na ostalih osnovnih šolah.
Stališča komisij:
Vse tri pristojne komisije, komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo, statutarno pravna
komisija in komisija za krajevne skupnosti, so dale pozitivno mnenje.
Razprava:
Saša Kristan:
- Poudarila je, da je že opozarjala na skrajšane postopke, predvsem pri prejšnji točki je bilo veliko
razprave, pa se je odlok sprejel po skrajšanem postopku. Menila je, da sprejem ni bil tako nujen,
da se ne bi moglo prestaviti in poudarila, da če bi se odlok sprejel po dvofaznem postopku bi se
lahko v njem upoštevale vse pripombe in priporočila iz razprave.
Župan Boštjan Trilar:
- Zanimalo ga je ali ima še kdo kakšno pripombo v zvezi s skrajšanim postopkom.
Vlasta Sagadin:
- Opozorila je, da sta Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavod Ljudska univerza
Kranj in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Orehek Kranj obravnavata zaradi odločb inšpekcijskega pregleda aktov in
zato se mudi, da se uredi. Menila je, da je korektno, da se akta sprejmeta po skrajšanem postopku.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednja
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Orehek Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 26 ZA, 4 PROTI, 0 VZDRŽANIH).
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Orehek Kranj.
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 25 ZA, 2 PROTI, 3 VZDRŽANI).

7. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE (LEAG) – PRVA OBRAVNAVA
(SKRAJŠANI POSTOPEK)
Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe.
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Stališča komisij:
Obe komisiji, statutarno pravna komisija in komisija za krajevne skupnosti sta dali soglasji.
Razprava:
Bojan Homan:
- Poudaril je, da ni potrebe, da se odloki sprejemajo po skrajšanem postopku. Lahko se da vsako
zadevo v redno obravnavo, če ni pripomb, se lahko da v hitri postopek. Zadeva je pravno korektna,
ne pa da se svetnike tako pravno izigrava. Točno se ve kaj piše v poslovniku in kaj v statutu in
kdaj je skrajšani postopek.
Igor Velov:
- Svetnik Homan je verjetno mislil prav in narobe povedal. Poslovnik v 99. členu govori o hitrem
postopku, 100. člen pa o skrajšanem. Prav bi bilo, da se že pri dnevnem redu pove ali je kakšno
zadevo nujno potrebno sprejeti, je o tem potrebno glasovati že pri potrditvi dnevnega reda. V
kolikor gre za skrajšani postopek, se o tem glasuje po obravnavi, ko se ugotovi, da ni nobene
pripombe in se ugotovi, da ni smiselno, da se to gradivo še enkrat pošilja na naslednjo sejo, takrat
župan predlaga skrajšani postopek. Na dnevnem redu ne more biti naveden skrajšani postopek. Pri
pripravi gradiv naj se 99. in 100. člen poslovnika dosledno uporabljata.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija
Gorenjske (LEAG) se sprejme po skrajšanem postopku.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 2 PROTI, 0 VZDRŽANIH).
2. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska
agencija Gorenjske (LEAG).
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 27 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA).

8. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti.
Stališča komisij:
Vse tri pristojne komisije, komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo, komisija za finance in
komisija za krajevne skupnosti so dale soglasje.
Vlasta Sagadin, predsednica komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo je povedala, da se je
seje udeležila direktorica Doma upokojencev Kranj. Člani komisije so se strinjali, da se cena za
oskrbovance ne poveča in že nekaj let ostaja nespremenjena. Direktorica je izpostavila velik problem
ne pravočasno javljene odpovedi storitve na primer zaradi smrti. Komisija jim je predlagala, da se z
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internim pravilnikom določi kako plačati čakanje oziroma odpovedi in jim za pomoč predlagali
primerljiv pravilnik iz Ljubljane. Dom upokojencev Kranj dela opravlja kvalitetno, imajo pa težave s
kadri in njihovo preobremenjenostjo.
Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednje
SKLEPE:
1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za proračunsko leto 2015 soglasje k
predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 16,40 € in predlagani subvenciji cene
storitve za uporabnike v višini 74,4%. Cena urne postavke storitve pomoči na domu za uporabnika
znaša 4,20 €. Ob nedeljah znaša cena urne postavke za uporabnika 5,88 €, na dan državnega
praznika in dela prostega dne 6,30 €. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira javno službo
pomoči na domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene
socialno varstvenih storitev.
2. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto
2015 koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nakup osebne
varovalne opreme in oblačil ter stroškov povezanih z vzdrževanjem voznega parka in dostopa do
uporabnikov.
3. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto
2015 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami
(upravno administrativni stroški; stroški materiala in storitev; stroški amortizacije in
investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oz.
dejanskih stroškov.
4. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto
2015 lahko zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za
zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških
odsotnosti niso sposobni zagotavljati storitev.
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 27 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŽAN).

9. SEZNANITEV S POVZETKOM REGIJSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA NA
PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 2014 – 2016 ZA GORENJSKO STATISTIČNO
REGIJO
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti.
Stališča komisij:
Obe pristojni komisiji, komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo in komisija za krajevne
skupnosti sta dali pozitivno mnenje.
Vlasta Sagadin, predsednica komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo je povedala, da je na
komisiji pri tej točki sodeloval direktor Centra za socialno delo Kranj. Tukaj bo morala svoje narediti
vlada in ne občine, občine se samo seznanijo.
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Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s povzetkom Regijskega izvedbenega načrta na področju
socialnega varstva 2014- 2016 za Gorenjsko statistično regijo.
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 29 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN).

10. NAČRT UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA ZA OBDOBJE 2014-2016
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Opozoril je na napako na 5. strani, MOK bi potrebovala 3.392.000 EUR in ne 3 milijarde
Stališča komisij:
Obe pristojni komisiji, komisija za prostorsko urejanje in komisija za krajevne skupnosti sta deli
pozitivno mnenje.
Razprava:
Janez Černe:
- Zanimalo ga je katera garažna hiša je mišljena v prilogi v tabeli 4.2.6., ki naj bi stala 4 milijone,
občina pa naj bi zanjo v letu 2016 namenila 1,5 milijona, in ali se sklada z občinskimi plani;
Župan Boštjan Trilar:
- Pojasnil je, da ne gre za konkretno garažno hišo, na ta način si občina le odpira možnost
financiranja.
Mag. Andrej Šušteršič:
- Izrazil je pomislek glede energetske oskrbe mesta s toploto in daljinsko ogrevanje, in poudaril, da
je potrebno pri načrtovanju kotlov računati na kogeneracijo in soproizvodnjo elektrike in pare
- Spodbujati je potrebno daljinsko ogrevanje. Zanimalo ga je kako je z daljinskim ogrevanjem, ki ga
Domplan izvaja. Sistem je bil izgrajen leta 1975 in izgube so verjetno velike. Domplan ima
verjetno dobiček, ker izhod, ki ga merijo, je pri kotlarni, izgube pa plačujejo odjemalci. Predlagal
je, da bi Domplan naredil analizo izgub na omrežju. Če se bo občina priključila z daljinskimi vodi,
se bodo izgube še povečevale, tako za občane kot za javne zavode, ki bodo vezani nanje.
Vlasta Sagadin:
- V zadnjem času je opazila, da se množično opušča čistejše vire ogrevanja zlasti v individualnih
hišah in se vračajo trda goriva, zato se v določenih soseskah Kranja poslabšuje zrak. Huje so
primestna krajevna skupnost, kje je del stanovanjskih hiš odvisen od samostojnih kurilnih
napeljav, kjer kurijo trda goriva, večinoma drva. Na eni strani se spodbuja čista energije in
daljinsko ogrevanje, ljudi pa se v to ne da prisiliti, če ga ne bodo mogli plačevati.
- Potrebno bi bilo spodbujati javnega prevoznika, da bi uporabljal manjše avtobuse v mestnem
prometu in tako zmanjšal onesnaževanje.
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Svet Mestne občine Kranj se seznani s predlogom Programa ukrepov iz Odloka o načrtu za
kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje.
2. Svet Mestne občine Kranj soglaša z nalogami občine, kot izhaja iz Programa ukrepov in Odloka o
načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, pri čemer dopušča možnost, da se
razmerje financiranja ukrepov med državo in občino zaradi objektivnih razlogov spremeni.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Svetu Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 27 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽANI).

11. OBVEZNA RAZLAGA PRVE ALINEJE (2.1.) IN (2.4) TOČKE 11. ČLENA ODLOKA O
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO
URBANISTIČNE ZASNOVE MESTA KRANJA
Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor.
Stališča komisij:
Vse 4 pristojne komisije, ki so obravnavale to točko – statutarno pravna komisija, komisija za
prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo, komisija za kmetijstvo in komisija za krajevne
skupnosti, so dale pozitivno mnenje.
Janez Černe, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da komisija želi, da pripravljavec v
bodoče upošteva 111. člen poslovnika, da se obvezna razlaga obravnava v dvofazni obravnavi na
Statutarno pravni komisiji. Sprejeli so dva sklepa, da je vloga utemeljena in da komisija nima pripomb
na predlagano besedilo.
Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se obvezna razlaga prve alineje (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (PUP Kranj)
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽAN).

12. KODEKS RAVNANJA FUNKCIONARJEV MESTNE OBČINE KRANJ
Uvodno poročilo sta podala župan Boštjan Trilar in članica Sveta MOK Beti Jenko. Dodala je, da so
bile upoštevane spremembe, ki so bile podane na sestanku vodij svetniških skupin, zato je danes tudi
na mizi celotni kodeks, spremembe pa v 15. – 18. členu.
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Janez Černe, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da je komisija obravnavala prvotno
besedilo kodeksa.
V obširni razpravi so sodelovali svetniki in svetnice: mag. Zoran Stevanović, mag. Branko Grims,
Damijan Perne, Beti Jenko, mag. Igor Velov, Saša Kristan, mag. Franci Rozman, Bojan Homan, Janez
Černe, Marjan Bajt in mag. Barbara Gunčar.
Mag. Zoran Stevanović:
- Zatrdil je, da je kodeks brez vezen. Prvi razlog za to je pravno formalen, nima pravne moči in
kazenskih določb. Drugi razlog je v tem, da kodeks ne vzdrži, saj je potrebno razlikovati moralo in
etiko. Morala govori o tem, kaj je prav in kaj narobe z vidika pisanih in nepisanih pravil. Zadaj
stojijo policija, sodstvo, organi pregona, cerkev. Etika pa o tem, kaj je pravično in kaj ni pravično.
O tem pa lahko razsoja vsak sam zase ali pa razsoja neka skupina ljudi, ki enako razmišlja o
določenih krajevnih in časovnih okoliščinah, se pravi neka stroka: zdravniki, policisti, medicinske
sestre. Menil je, da se to generalno ne more prenesti na politiko, ker različne politične stranke
ideološko drugače razmišljajo.
Damijan Perne:
- Težko je reči, da je kodeks brez vezen, saj obstajajo kodeksi na raznih področjih. V tem kodeksu
ne gre za to, da bi se opredeljevali o nekih načelih strank in posameznikov, ampak gre za osnovne
zadeve, kar se tiče podkupljivosti in vseh tistih točk, kjer se funkcionar lahko okoristi. Menil je, da
kdor se boji tak kodeks podpisati, pač ima svoje vzroke.
Beti Jenko:
- Gre za kodeks ravnanja in ne kodeks etike. Kot je že v uvodu poudarila, se želijo tudi s tem
kodeksom zavezati, da bodo ravnali skladno z vsemi predpisi in zakoni, ki veljajo.
Mag. Branko Grims:
- Menil je, da kodeks nima pravne podlage, ne v zakonu in ne v statutu. Predlog kodeksa je
mešanica zakonskih določb iz nekaterih zakonov, manjkajo pa izvedbene določbe teh zakonov.
Nekatere določbe so pa čisto poslovniške narave. Ustanovi se nek organ, častno občinsko
razsodišče, ki nima podlage v zakonu.
- Etični kodeks je pri izvoljenih funkcionarjih lahko samo zaveza tistim, ki so ga izvolili za neko
določeno ravnanje in smiselno je tak kodeks sprejemati pred volitvami, ampak sprejeti ga mora
vsak sam zase, s podpisom in se zavezati volivcem. Nekateri med svetniki so že podpisali svoj
etični kodeks in ga že imajo javno objavljenega, med njimi tudi sam.
- Predlagal je, da se obravnavani kodeks umakne in da tisti, ki to želijo svoj etični kodeks podpišejo.
Svetniška skupina SDS svoj kodeks že ima in jih ta v ničemer ne more zavezovati. Izjavil je, da
svetniška skupina ne bo o tem glasovala.
Mag. Igor Velov:
- Glede pravne podlage je povedal, da je Skupnost občin Slovenije predlagala podoben tekst
kodeksa, sprejet je pa že v 17ih občinah.
- Sprejetje tega kodeksa ne izničuje nikogaršnjega drugega. Če član Sveta MOK tega ne bo želel
podpisati, ga ne bo v ničemer zavezoval. Ostalim članom in članicam naj se da možnost, da
demokratično z večino sprejmejo kodeks, se odločijo in podpišejo ter se po njem ravnajo.
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Mag. Franci Rozman:
- Kodeks ravnanja bi lahko preimenovali v pravila ravnanja. V Poslovniku Sveta MOK je pa
zapisano, kateri so lahko predlagatelji dokumentov, ki jih sprejema mestni svet. Ta dokument ni
čisto brez veze, kot ga je označil svetnik g. Stevanović, ker jih spomni na določena ravnanja. V
nobenem členu ni zasledil, da bi bilo kaj v nasprotju z doktrino katere koli politične stranke ali
liste.
- Izjavil je, da bo ta dokument podprl. Predlagal pa je pazljivost pri častnem razsodišču, objavi v
uradnem listu.
Janez Černe:
- Menil je, da ta kodeks obravnava vse probleme, o katerih so predhodniki razpravljali. V svetniški
skupini SD bodo kodeks podprli.
- Izpostavil je častno razsodišče, ki pomeni samo dvojni nadzor, ki ugotavlja neskladje s pravnim
redom in o tem obvešča mestni svet. Ne gre za kaznovanje. Beseda etika v tem kodeksu ni
omenjena, zato je prosil, da se razpravljavci tega vzdržijo.
Marjan Bajt:
- Družba v Sloveniji je v globoki moralni krizi. Izgubili so vrednote, ki vodijo našo evropsko
kulturo, izhajajo pa iz krščanske tradicije. Kodeks ravnanja je zgolj dogovor za neke zdrave
odnose znotraj Sveta MOK.
Mag. Barbara Gunčar:
- Strinjala se je z razpravo svetnikov Rozmana in Bajta. Glede na potek razprave je vsak pri sebi že
odločen, kako bo glasoval, zato je predlagala, da se preide k dejanju.
Po končani razpravi je dal, predsedujoči Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Kodeks ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).

13. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA
1. Mag. Andrej Šušteršič:
- Predlagal je, da se praksa prejšnjega mandata, da se svetnike vsake štiri mesece obvešča o
seznamu odprtih sodnih zadev, koliko je zastaranih, neizterljivih in seveda kakšna je indeksacija
uprave.
- Predlagal je, da se določi, kateri projekti oz. pogodbe se bodo revidirale, predvsem je opozoril na
obdobje september, oktober, november 2014.
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednji
SKLEP:
Občinsko upravo se zaveže vsake štiri mesece posredovati članom in članicam Sveta Mestne občine
Kranj v elektronski obliki seznam odprtih sodnih in odprtih izvršilnih zadev.
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).

2. Mag. Barbara Gunčar:
- Ponovno je izpostavila vprašanje komunalnih odpadkov na območju občine, predvsem glede
divjih odlagališč. Želi izvedeti rok rešitve in nek sistemski rok ali aktivnost.
- Predlagala je, da bi upokojenci dobili subvencionirano vozno karto za avtobus, kar je v preteklosti
že bila ugodnost upokojencev.
- Vprašala je, kakšna je cena komunalnega priključka glede za kanalizacijske projekte, katerih dela
trenutno potekajo po občini.
- Vprašala je, ali so vsi veljavni odloki občine dostopni na spletu. SS
Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor, je povedal, da je cena komunalnega prispevka
za referenčni objekt 150 m2 oz. 400 m2 parcele predstavljena v veljavnem odloku. Dejstvo je, da je
cena od objekta do lokacije različna. Obstaja formula, na podlagi katere se izračuna cena za vsak
objekt posebej. Odgovor bo podan pisno.
Župan Boštjan Trilar je dodal, da bi bilo potrebno razmisliti, kako omogočiti občanom izračun,
mogoče s primerno aplikacijo.
Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe, je povedala, da so vsi odloki, ki so bili objavljeni v
Uradnem listu RS, so tudi objavljeni na spletni strani občine pod zavihkom Informacije javnega
značaja.
3. Mag. Andrejka Majhen:
- Posredovala je vprašanje članov Komisije za gospodarstvo, in sicer želijo biti informirani o
dogajanju glede BSC-Regionalna razvojna družba Gorenjske. Želijo pisni celostni vpogled, kaj se
dogaja in kako občina sodeluje pri rešitvi problemov.
Župan Boštjan Trilar je na kratko seznanil prisotne, da je Nadzorni svet BSC razrešil direktorja g.
Filipiča, imenoval v.d. direktorice in že tri dni po imenovanju prihaja do anonimk, notranjih sporov.
Občina in solastniki so se organizirali, za 16.2.2015 je sklicana seja skupščine, na kateri bodo
razmislili o zamenjavi nadzornega sveta. Razpis za direktorja je pa že objavljen.
4. Mag. Franci Rozman:
- Opozoril je, da se po Sloveniji gradi deset urgentnih centrov iz evropskih sredstev. Kranjski
zdravstveni dom ima dežurno službo. Zanimalo ga je, ali bo Kranj zaradi tega kaj v slabši poziciji
kar se tiče varstva zdravstva občanov, ali bo v boljši?
- Vprašal je, zakaj svet danes ni odločal o soglasju k imenovanju ge. Marije Zakrajšek Martinjak za
direktorico Zavoda za turizem Kranj.
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Župan Boštjan Trilar je kar se tiče Zavoda za turizem pojasnil, da obstaja predlog, da se Zavod za
turizem razširi tudi na kulturo, kar bi prineslo več možnosti za kandidiranje na evropska sredstva.
Zaradi preučitve tega predloga je bila ta točka umaknjena z dnevnega reda.
5. Janez Černe:
- Predlagal je odstranitev podrtega drevesa, ki ogroža varnost pešcev nad stopniščem, ki povezuje
Smledniško cesto s Savsko cesto, iz Planine do industrijske cone. Komunala redno čisti listje in
sneg z dotičnega stopnišča, drevo pa ne glede ostaja in grozi, da bo poškodovalo nič hudega
sluteče pešce.
- Predlagal je ureditev podlag za zajem odpadkov in posledična dodatna parkirna mesta. Ugotavlja,
da v vsej večjih stanovanjskih naseljih - na Planini, Vodovodnem stolpi, Zlatem polju in v Centru
obstaja ogromen pritisk na parkirna mesta. Hkrati pa prebivalci opozarjajo na precej neurejena
mesta za zajem odpadkov, ki ob enem kratijo ogromno parkirnih mest. Ureditev podlag za zajem
odpadkov bi po nekaterih ocenah samo pri garažah ABC na Planini II prihranil vsaj 20 parkirnih
mest. Zato predlagam, da občina zagotovi sredstva za podlage za skupna odjemna mesta,
prebivalci blokov pa naj uredijo zamrežitve, kjer so potrebne. Investicija pri garažah ABC je
ocenjena na 28.000€.
- Skupna nomotehnična predloga za pripravo predpisov. Kot predsednik Statutarno-pravne komisije
je opazil, da vsak oddelek občinske uprave, kot tudi posamezni pripravljavci predpisov po svoje
tolmačijo in upoštevajo nomotehnične smernice za pripravo pravnih predpisov. To v precejšnji
meri otežuje koherentnost in zasledovanje pravne podlage, hkrati pa otežuje delo zakonodajne veje
občinske samouprave. Predlagal je, da Uprava pripravi nomotehnično predlogo, po kateri bodo po
enotnem kopitu pristojni uradi pripravljali vse predpise. Vodilo naj bodo Nomotehnične smernice
zakonodajne službe Vlade RS.
6. Mag. Drago Štefe:
- Opozoril je, da je že večkrat predlagal, da bi v Prešernovem gaju na grob Ernestine Jelovšek
zapisali Hčerka Prešernova. Pred časom je bila tudi ideja celostne prenove Prešernovega gaja,
speljan je bil postopek in rezultat je bil šest projektov kvalitetnih rešitev ureditve Prešernovega
gaja. Dodal je še, da na vhodu v gaj tudi manjkajo table za prepoved prisotnosti psov. Morda bi
tudi razmislili o zaklepanju vrat gaja čez noč.
Janez Ziherl, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da je občina v
kontaktu z Zavodom za varstvom kulturne dediščine. Lansko leto se je začelo pripravljati, v letošnjem
proračunu so zagotovljena sredstva za izdajo dveh tabel, ki vsebujeta zemljevid, spomeniki, razlage,
prevedeno v več jezikov. Tabli bosta postavljeni v roku meseca dni.
Sašo Govekar, vodja Službe za tehnične zadeve, zaščito in reševanje, je dodal, da je občina preučila
možnosti tehničnega varovanja, kombinacija kamer in fizično varovanje ter zaklepanja vrat. Stroški so
pa sorazmerno visoki in niso zagotovljeni v letošnjem proračunu. Možnost je pa to urediti v
sodelovanju z občinskimi redarji in kranjsko policijo.
7. Mag. Andrejka Majhen:
- Pripomnila je, da so zelo moteči veliki jumbo panoji na privatnih zemljiščih na vpadnicah v Kranj.
Prvič so estetsko neustrezni, drugič pa ovirajo pregled na cestišče. Želela je, da se zadeva prouči in
najde ustrezna rešitev.
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8. Sonja Mašić:
- Opozorila je, da so na Planini še vedno stojijo veliki panoji podjetij, ki ne obstajajo več. Ravno
tako je zelo slaba razsvetljava na Planini, žarnice so slabe in tudi neočiščene, predvsem iz Planine
proti Mega centru.
9. Jakob Klofutar:
- V skrbi za dobro počutje mestnega sveta je apeliral na vse prisotne, da zapirajo vrata, zlasti za
člane in članice sveta, ki sedijo blizu vrat.
10. Marjan Bajt:
- Opozoril je, da se bodo pri sestavljanju rebalansa proračuna najbrž srečali s pomanjkanjem
sredstev. Opaža pa, da je po nekaterih predelih občine ponoči preveč razsvetljeno. Predlagal je, da
se javna razsvetljava revidira in prilagodi na nujno potrebno.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Pripravili:
Svetlana Draksler
Boštjan Trilar
ŽUPAN
Milena Bohinc
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