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Z A P I S N I K 

 

 

 

8. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 10.6.2015 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, 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, dr. Andreja Valič Zver, mag. Primož 

Terplan, Gregor Tomše, Boris Vehovec, mag. Igor Velov in Darinka Zorko. 

 

Opravičil se je Jakob Klofutar.  

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: direktorica 

občinske uprave - Senja Vraber, Janez Rakar – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – 

vodja Urada za finance, 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 

ter Milena Bohinc, Igor Kalabić in Jelena Krgovič – Kabinet župana. 

 

Župan Boštjan Trilar je čestital je direktorici občinske uprave Senji Vraber, kateri je Sekcija 

managerk pri Združenju manager danes podelila priznanje Artemida, to je priznanje za 

managerke, ki so s svojim kariernim delom in sposobnostmi vodijo podjetja s 50 in več 

zaposlenimi.  

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 30 članov in članic Sveta 

Mestne občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča. Prisotne je zaprosil, da preverijo 
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svoje glasovalne naprave. Da ne bi zopet prišlo do kakšnih zapletov, je Urad za tehnične 

zadeve glasovalne naprave pritrdil na mize pred posameznimi svetniškimi mesti. 

 

Sledil je žalni nagovor Vinku Hafnerju, nekdanjemu županu Kranja in častnemu občanu 

Mestne občine Kranj.  

Pred drugo vojno je bil kot delavec zaposlen v tekstilni tovarni Jugobruna v Kranju. Nato je 

delal kot progovni delavec na železnici. Izjemno se je boril za delavce in kmete. Znan je bil 

po uvedbi pokojninskega zavarovanja za kmete in izboljšanje socialnega statusa delavca. 

Med letoma 1982-86 pa je bil predsednik skupščine Socialistične republike Slovenije. Bil je 

tudi podpredsednik Izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije ter zvezni funkcionar v 

Beograd, ter predsednik sindikatov Republike Slovenije. Leta 1972 mu je takratna Skupščina 

občine Kranj podelila naslov častnega občana za »izredne zasluge v revolucionarnem boju in 

graditvi socialistične samoupravnosti.  

 

Župan Boštjan Trilar je zaprosil navzoče člane in članice, da v spomin na častnega občana 

Vinka Hafnerja sejo začnejo z minuto tišine. 

 

Na mizo sta bili posredovani novi kadrovski zadevi: D. Imenovanje nadomestnega kandidata 

za člana Razvojnega sveta gorenjske regije in E. Razrešitev dosedanje članice sveta OŠ 

Predoslje in imenovanje novega člana v Svet OŠ Predoslje. Zamuda pri gradivu je nastala, 

ker so se roki za prijavo kandidatov so se iztekli tik pred zdajci. Podan je pisni odgovor na 

pripombe Statutarno pravne komisije na 7. točko: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod 

za turizem in kulturo Kranj. S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo 

prejeli nekaj redakcijskih popravkov na Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in 

spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko 

obdobje 2015 – 2020, zato je predlaganih nekaj sprememb, ki pa vsebinsko ne vplivajo na 

sam pravilnik. Dodan je manjkajoč odgovor na svetniško vprašanje in seznam sklepov 

delovnih teles Sveta MOK. 

 

Za 6. točko: Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza 

Kranj bo župan kot predlagatelj odloka v skladu s 100. členom Poslovnika Sveta MOK 

predlagal skrajšani postopek. V kolikor pa pogoji po Poslovniku Sveta MOK ne bodo 

izpolnjeni, bo predlog za skrajšani postopek umaknjen.  

 

Glede na številne pripombe članov in članic sveta ter komisij je z dnevnega reda umaknil 8. 

točko: Odlok o naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju -  

prva obravnava, ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

Mag. Branko Grims:  

- V imenu svetniške skupine SDS je zaradi pomena dveh točk predlagal spremembo 

dnevnega reda, in sicer: kot 2. točka dnevnega reda se uvrsti Poročilo za projekta Gorki 

in Vodovod Bašelj – Kranj, kot 3. točka pa Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine 

Kranj za leto 2015. 

 

Mag. Zoran Stevanović:  

- Strinjal se je s predlogom mag. Branka Grimsa in hkrati predlagal, da se na dnevnem 

redu točki 2 in 1 zamenjata, ker je pred potrditvijo zapisnika prejšnje seje smiselno 

najprej obravnavati poročilo o glasovanju. 
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Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je dal na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA:  

 

1. Dnevni red 8. seje Sveta Mestne občine Kranj se spremeni tako, da se kot  2. točka  

uvrsti Poročilo za projekta Gorki in Vodovod Bašelj – Kranj, kot 3. točka pa Odlok o 

rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015, ostale točke se smiselno 

preštevilčijo. 

 

Sklep ni bil sprejet (30 PRISOTNIH: 13 ZA, 16 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

2. Dnevni red 8. seje Sveta Mestne občine Kranj se spremeni tako, da se 1. in 2. točka 

zamenjata in sicer je 1. točka: Poročilo o glasovanju na 6. seji Sveta Mestne občine Kranj 

z dne 22.4.2015 in 2. Točka: Potrditev zapisnika 6. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 

22.4.2015 in poročila o izvršitvi sklepov ter seznanitev z uradnim zaznamkom o 7. seji 

Sveta Mestne občine Kranj z dne 27.5.2015. 

 

Sklep sprejet z večino glasov (30 PRISOTNIH: 23 ZA, 5 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

ter naslednji DNEVNI RED:  

 

1. Poročilo o glasovanju na 6. seji Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.4.2015 

2. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.4.2015 in poročila o 

izvršitvi sklepov ter seznanitev z uradnim zaznamkom o 7. seji Sveta Mestne občine 

Kranj z dne 27.5.2015 

3. Kadrovske zadeve  

4. Premoženjske zadeve 

5. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 

6. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj-

skrajšani postopek 

7. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj – prva obravnava 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Mestne občine Kranj – prva obravnava 

9. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva 

in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 - 2020 – predlog 

10. Poročilo za projekta Gorki in Vodovod Bašelj - Kranj 

11. Predlog sklepa o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske 

vzgoje 

12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na 

področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj 

13. Program kulture v Mestni občini Kranj 2015 – 2020 

14. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 

 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (30 PRISOTNIH: 28 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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1. POROČILO O GLASOVANJU NA 6. SEJI SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

22.4.2015 

 

Uvodno obrazložitev je podal Janez Rakar, vodja Kabineta župana. Dodal je, da je bil na 

Statutarno pravni komisiji podan predlog, da se preveri tudi prisotnost oziroma odsotnost 

svetnikov na preostalih sejah in če je bila katera od preostalih naprav teh odsotnih svetnikov 

uporabljena. To so pristojne službe preverile. Na 1. seji je bil odsoten mag. Franci Rozman, 

njegova glasovalna naprava ni bila uporabljena. Na 2. seji sta manjkala Sonja Mašić in 

Damijan Perne, nobena od njunih glasovalnih naprav ni bila uporabljena. Na 3. seji je bila 

odsotna dr. Andreja Valič Zver, tudi tokrat glasovalna naprava ni bila uporabljena. Na 4. seji 

ni manjkal nihče. Na 5. seji sta manjkala Gorazd Copek in Beti Jenko, tudi tukaj glasovalni 

napravi nista bila uporabljeni.  

 

Razprava:  

Zoran Stevanović: 

- Prišlo je do napake pri glasovanju in tako glasovanje bi po Zakonu o lokalni samoupravi 

moralo biti razveljavljeno, odločitev pa zadržana do ponovnega glasovanja. To je 

element kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in pravic, zato je podal kazensko 

ovadbo. 

 

Mag. Franci Rozman: 

- Opozoril je, da so glasovalne naprave Svetu MOK v pomoč, lahko pa svet glasuje z 

dvigom rok. Ugotovljeno je bilo, da je član sveta glasoval z drugo napravo ves čas, to je 

ugotovljeno in ta član sveta ni namerno vzel glasovalne naprave drugega in celo sejo 

tako glasoval.  

 

Mag. Igor Velov:  

- V razpravi se izrekajo zelo težke besede. Vendar je napak soditi, kaj je zakonito 

glasovanje. Obstajajo organi pregona, tožilstvo in sodstvo, ki bodo ugotovili dejstva. 

Kriva ovadba je dana. Bil je sestanek, na katerega so bile vabljene vse svetniške 

skupine, žal g. Stevanovića tam ni bilo. Soglasni so si bili, na kakšen način naj se 

razjasni situacija. Če je bila volja večine za sprejem sklepa, zgodila se je pomota, zmota, 

tehnična napaka, o čemer bo svoje povedala tudi svetnica Piškur, je zanj stvar zelo 

preprosta. 

 

Damjana Piškur: 

- Povedala je, da je glasovala, kot je vedno glasovala. Dala je izjavo, da nič ni bilo 

namerno. Rezultat glasovanja bi bil popolnoma isti tudi, če bi glasovala na drugi 

glasovalni napravi. 

 

Glede na to, da je župan Boštjan Trilar kazensko ovaden in da bo on nosil posledice, je prosil 

razpravljavce naj prepustijo pristojnim organom, da opravijo svoje delo. Potem je dal kot 

predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o glasovanju na 6. seji Sveta Mestne 

občine Kranj z dne 22.4.2015. 

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 24 ZA, 6 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
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2. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 22.4.2015 

IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV TER SEZNANITEV Z URADNIM ZAZNAMKOM 

O 7. SEJI SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 27.5.2015 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da so vsi sklepi, sprejeti na 6. seji Sveta Mestne občine 

Kranj, izvršeni oz. v izvrševanju.  

 

Marjan Bajt:  

- Na zadnji seji je dr. Andreja Valič Zver podala pobudo, da se s kolesi zapeljejo skozi 

Kranj. Žal je slabo vreme pripomoglo k temu, da je navdušenje malce splahnelo. 

Kolesarjenje je kljub temu bilo izpeljano. Po kranjskih ulicah so si ogledali nekatere 

probleme, na katere naletijo kolesarji pri vožnji. 

 

Dr. Andreja Valič Zver:  

- Zahvalila se je za izvedbo te ideje. Žal ji je, da se zaradi službenih obveznosti ni mogla 

udeležiti kolesarjenja. Bistvo te akcije je bilo, da se pokaže, da se ne da normalno peljati 

po ulicah Kranja ne da bi kdo storil prekršek. 

 

Saša Kristan:  

- Zaradi prekratkega zapisa pri točki: Kadrovske zadeve – Soglasje k imenovanju 

direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj je želela, da se razprava zapiše dobesedno. 

 

»2.C. Soglasje k imenovanju direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj 

 

Beti Jenko: Hvala za besedo. Na podlagi odstopa dosedanjega direktorja je svet zavoda 

objavil razpis z objavljenimi pogoji. Na razpis se je prijavilo pet kandidatov. Svet zavoda je z 

ustanovljeno komisijo opravil izbor na podlagi kriterijev, za katere so se dogovorili kakšni 

bodo in podali na koncu predlog za imenovanje Tomaža Krišlja za direktorja zavoda. Na 

podlagi daljše diskusije in preverjanj na naši Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja ocenjujejo predlog kot pozitiven, dajejo pozitivno mnenje. Dodala bi še, po 

pregledu njegove celotne vloge in programa je kar se njegovih izkušenj tiče ali podjetja, ki 

ga je do sedaj vodil, kolikor mi je znano ne več, ni tako enostavno v Sloveniji pridobiti 

boniteto AAA, priznanje Gasilske zveze, postati Chef information officer. Iz njegove vloge ali 

pa tudi pogovora z njim, da so izkušnje in kompetence iz projektnega dela iz vodenja, iz 

pregleda kako se rešujejo kritične situacije. Poznavanje standardov kakovosti prinese s 

seboj sistematiko in nek red. Inovativnost, za katero je bil tudi nekajkrat nagrajen, brez tega 

pa danes podjetja, pa jaz ta zavod tudi gledam kot podjetja, mislim, da skoraj ne more 

obstati. Skozi svoje sedanje delo je pa tudi v tej in še v kakšni službi ali pa v teh zavodih 

spoznal organiziranost in procese v celoti. Če so delali informacijske sisteme, če ga hočeš 

dobro narediti, da je ena služba 112 dobro dela, potem moraš točno do sekunde poznati, 

kako delujejo. Zaenkrat bi se tu ustavila. Skratka naša komisija daje pozitivno mnenje. 

Hvala.  

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar: Lepa hvala ga. Jenko. Odpiram razpravo. G. Šušteršič. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: Hvala lepa za besedo. G. župan, lepo pozdravljeni, kolegice in 

kolegi. Jaz bom moj glas obrazložil. Jaz sem bil na komisiji proti, pa bom obrazložil zakaj. 

Glede na to, da so prišle vloge in glede na to, da sem se kar poglobil v te  vloge in se 

posvetoval tudi z določenimi akterji, ki so, ki zadevo tudi poznajo. Tudi sam sem dolgo delal 

na teh področjih. Sem bil mnenja, da noben od kandidatov, ki so se prijavili ne izpolnjuje 
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pogojev za to odgovorno delo. G. župan, vi se obljubil, da ne bo kadrovanja kar tako, ampak 

po nekih referencah in če danes pogledam, nikjer, ko smo nekoga imenovali, se niste tako 

dobro v občinski upravi pripravili, kot tukaj ko ste poslali na razpisno komisijo g. Govekarja, 

dve članici kadrovske službe in ste to zadevo tako zapeljali, da je g. Krišelj prišel na to 

mesto. Tukaj kolegica Beti sicer govori o kompetencah nekoga, ki vodi računalniško 

podjetje. Vsaka čast mu, vendar gre to za zasebno podjetje. Reševalna služba, gasilsko in 

vse ostale, tukaj gre sicer za vodenje, je nekaj drugega. In biti javni uslužbenec in na čelu 

javnih uslužbencev je nekaj drugega kot biti podjetnik, to moram povedati. Na podlagi teh 

argumentov se nikakor ne morem strinjati, da bi bil kompetenten človek, lahko, če se bo 

pokazal kasneje, zato bom glasoval proti. Hvala lepa. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar: Lepa hvala g. Šuštaršič. G. Stevanović. 

 

Mag. Zoran Stevanović: Hvala lepa za besedo. Torej g. župan to je čisti makiavelizem 

ponovno. Ponovno dokazujete, da sredstva s katerimi boste prišel do cilja niti niso 

pomembna. Cilj je pa spet vrnitev uslug iz vaše kampanje. To sem že nekaj krat povedal. To 

se je pokazalo že v primeru g. Klofutarja in njegovega Mservisa, za katerega je pozabil 

povedati, da je delni lastnik oz. solastnik. Naknadno ste govorili, da Komisija za 

preprečevanje korupcije ni zaznala nobenih kršitev, kar seveda ni res. Zaznali so kršitev 1. 

odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Vendar pa niso zahtevali 

nadaljnjega ravnanja v zvezi tega izključno zaradi tega, ker ste vedeli, da bo zadeva prišla 

pred komisijo in vam je tekla voda v grlo in ste sklenili nek sporazum, s katerim ste izvedli 

ukrep ugotavljanja ničnosti posla. Podobno počnete na Zavodu za šport z vodjo športne 

infrastrukture, kjer ponovno svojega podpornika Saša Bratuša nastavljate na to delovno 

mesto oz. na to funkcijo, ki je bila sedem let nezasedena, ni bila potrebna, od danes naprej 

je pa potrebna. Razvojna agencija Gorenjske BSC, ponovno ista zgodba. G. Šimenc, 

ponovno v korelaciji z vami. Očitno najbolj kompetenten človek za zasedbo delovnega 

mesta vodje določene razvojne agencije, ki je v bistvu neprepoznavna, ki dela s čisto 

izgubo, ki je v visokih dolgovih in ki lahko živi očitno samo iz črpanja evropskih sredstev. Pa 

me zanima, kako boste opravičila njegove kompetence v smislu črpanja evropskih sredstev. 

Podobna zadeva je zdaj z g. Tomažem Krišljem. Sodeluje v vaši kampanji. Poseduje 

podjetje Logos, ki nima nobene veze z Gasilsko reševalno službo. Prostovoljni gasilec je, pa 

takih je tisoč na Gorenjskem. Ali ga to dela zadosti kompetentnega, zato da bi bil lahko 

direktor Gasilsko reševalne službe? Moje mnenje je, da ne. Vi se sploh ne zavedate 

situacije v tej službi. Kot prvo, mora biti človek odličen strokovni vodja, človek mora rasti v tej 

celi zgodbi, napredovati, da bi bil lahko strokovni vodja, ki bi obvladoval to vrsto stroke. V 

drugi vrsti pa mora biti človek kadrovski manager in to tako odličen, ker je splošno znano, da 

so kadri tam med seboj skregani. In če človek tega »human resource managementa« ne 

obvlada v celoti, tam  nima kaj za početi. Težko me boste prepričali, da je ta gospod daleč 

najbolj kompetenten od vseh prijavljenih, ker jaz verjamem da ni. Kolege in kolegice mestne 

svetnike zdajle pozivam, naj pomislijo na Kranj, naj ne sodelujejo v tem projektu. Javnost bo 

zagotovo seznanjena s tem projektom. Glasujte po svoji vesti, tudi če ste v kakršnem koli 

tihem dogovoru z g. županom, glasujte proti temu projektu, ker ne gre za dobro Gasilsko 

reševalne službe. Hvala lepa.  

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar: Lepa hvala g. Stevanović. Najprej ga. Jenko, potem g. 

Bajt, g. Rozman, pred tem bi pa jaz samo repliciral. Seveda se bom omejil samo na trenutno 

točko, torej na Gasilsko reševalno službo. Ena od stvari mi je bila zelo zanimiva, namreč to, 

se strinjam v Gasilsko reševalni službi brbota že kar nekaj časa. Imamo dva pola, dve 

skupini, ki med sabo ne komunicirata, ki se, če malo karikiram, praktično tepeta in situacija 
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je res kritična. Zdaj, da je g. Krišlja predlagal svet zavoda, v katerem sta dva predstavnika 

sindikata, ki sta oba dva glasovala zanj. Oba dva sta dala svoj glas zanj. Ali to ne razkriva 

podporo zaposlenih? Ali ni to najboljši signal, da so zaposleni prepoznali koga hočejo za 

vodjo, kdo jih lahko združi? Ker to je ena trenutno najbolj perečih zadev in se strinjam – 

kadrovsko mora biti zelo sposoben in to mu je že v izboru na nek način uspelo. Istočasno ga 

podpira tudi operativni poveljnik, kar je tudi izjemno pomembno. To sta dva človeka, ki 

morata delati z roko v roki. Tudi se strinjam z obema in z g. Šušteršičem in z g. 

Stevanovićem, da mora človek s tem sistemom živeti, če ga hoče dobro upravljati. In če je 

njegovo podjetje oz. on, skrbnik pogodb Uprave za zaščito in reševanje na nacionalni ravni, 

kjer upravlja pogodbe za informacijsko tehnologijo, izobraževanja na vadbenem centru na 

Igu in jim dela organizacijsko optimizacijo sistemov, potem lahko rečemo, da živi in diha s 

tem sistemom tudi na višjem nivoju. In tisto, kar jaz osebno čutim, ne samo na Gasilsko 

reševalni službi, tudi na vseh zavodih. Na skoraj vseh zavodih imamo popolnoma enako 

situacijo. Imamo dva pola, ki se med sabo prepričujeta, krožijo anonimke, vodje pa tega ne 

znajo rešiti. Zakaj ne, ne vem. Moja osebna ocena je, pa iz tega področja izhajam, da imajo 

enostavno vodstvenih kompetenc premalo. Mogoče so veliki strokovnjaki, mogoče dihajo s 

sistemom, ampak vodenje ljudi je ena najbolj zahtevnih nalog na svetu. Zelo redki imajo to 

naraven dar, zato tudi korporacije, zato tudi podjetja vlagajo ogromna sredstva v 

izobraževanja vodij, da znajo zaznati kaj ljudje čutijo, da znajo dajati povratno informacijo, 

da znajo voditi z vzgledom, da znajo tudi pograjati, motivirati in ekipo združiti. Na vseh 

zavodih rabimo v prvi vrsti človeka, ki bo imel najmanj 80 % zaposlenih za sabo. Stroko 

lahko vedno izberemo. Dober vodja ima okrog sebe strokovnjake, ki na določenem področju 

vedo bistveno več kot on. Ti argumenti, verjemite mi, tudi jaz sem se zelo podrobno 

pozanimal, ker vem, da je Gasilsko reševalna služba izjemno pomembna. Tukaj so življenja 

v igri. Toliko z moje strani. Ga. Jenko. 

 

Beti Jenko: Hvala. Jaz se bom žal vrnila za pol minute na začetek takoj za Andreja in se 

opravičujem, če sem slučajno uporabila besedo soglasno. Mislim, da je prav, da povem še 

enkrat. Smo precej diskutirali in potem z večino glasov sprejeli, tako da Andrej opravičilo, je 

bilo tri proti ena, kar se glasovanja tiče. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar: Hvala lepa. G. Bajt, g. Rozman, potem g. Perne.  

 

Marjan Bajt: Torej, ker koalicije ni, nismo dobili informacij pred sejo. Vedeli smo pa da se 

moramo odločiti, kako bomo glasovali o tej zadevi. Naše načelo je, da igramo z odprtimi 

kartami in nismo želeli informacij iskati na tržnici med branjevkami, ampak smo se odločili, 

da kandidata povabimo medse, mestni odbor. Postavili smo mu vprašanja, da se je 

predstavil tako osebno s svojimi lastnostmi, s svojim poslom, s svojim motivom, zakaj se je 

odločil za kandidaturo. Edini pomislek po njegovi predstavitvi, ki lahko rečem, da nas je 

pomirila in prepričala, smo izrazili glede njegovega lastništva in direktorovanja v podjetju 

Logos, ki je med drugim posloval delno tudi z nekimi zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna 

občina in tudi nekaj z Mestno občino. Priporočili smo mu, da pred glasovanjem pridobi 

mnenje protikorupcijske komisije in to je tudi storil. Korektno nas je obvestil, da v bistvu 

njegova povezava kot smo slišali, direktor ni več, direktorstvo je prepustil enemu od svojih 

družbenikov. Med tem ko ostalo ni problematično, tako da za nas je zadeva potem 

razčiščena. Hvala. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar: Lepa hvala g. Bajt. G. Rozman.  
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Jožef Rozman: Torej gradivo smo dobili danes na sejo, tako da kaj dosti nismo mogli 

obravnavati razen na podlagi drugih informacij. Med drugim tudi ta dopis od g. Šubica. Zdaj 

tako je, tudi g. Krišelj se je ponudil, da pride k nam na predstavitev. To smo nekako zavrnili 

oz. smatrali kot nepotrebno oz. bi bilo korektno, če bi se predstavili vsi kandidati. Mi niti ne 

vemo kateri so bili tudi drugi kandidati. Tudi ni bistveno, ne mislim zdaj spraševati. Bi pa rad 

Beti, vsaj eno, rajši pa še več, res tistih prednosti, ki jih ima g. Krišelj pred ostalimi. To je 

dobro vse našteto, ampak mogoče bi sindikalisti podprli tudi druge. Mogoče bi poveljnik 

podprl tudi kakšnega drugega kandidata. Kje je tista prednost oz. kje so tiste bistvene 

prednosti g. Krišlja pred ostalimi? 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar: Hvala lepa g. Rozman. G. Perne. Oprosti, najprej Beti.  

 

Beti Jenko: Bi samo odgovor. Naša komisija dobi končni izbor na podlagi izbora v svetu 

zavoda, razen če bi se šli tja pozanimati, kakšne so bile ostale vloge. Drugače pa mi v 

izboru nismo sodelovali. Toliko v pojasnilo.  

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar: Lepa hvala. G. Perne. 

 

Damijan Perne: Saj bom čisto kratek. Jaz mislim, da je jasno, kako je tukaj izbor potekal, da 

je bil najprej sklican svet zavoda. Oni so predlagali kandidata in o tem je razpravljal tako 

KVIAZ kot zdaj razpravljamo tukaj mi, zato da bomo dali naše soglasje k tem. Nismo se mi 

odločali o tem kandidatu. Zdaj mogoče, malo me je ta makiaveli se dotaknil, pa ne zaradi 

drugega. Ja res je, tako kot ste opisovali je že na Orwella kazalo. Ampak jaz bi pa rekel, da 

mogoče ta pretirana bolečina, ki se še zmeraj vleče od volitev naprej, mogoče je že kar post 

travmatska stresna motnja. Tako, da dajmo se poskušati, pa to govorim čisto iz strokovne 

ocene. Jaz bi vas prosil, da dajmo obravnavati to kar se tukaj dogaja. Volitve so za nami. 

Jaz mislim, da je jasno, da smo mi političen organ, ki se politično med sabo krešejo mnenja. 

No hard feelings. Normalno eni so za, eni proti. Nehajmo pa s to užaljenostjo za nazaj in 

jokati nad stvarmi, ki so bile izgubljene. V tem primeru, jaz mislim, da smo dobili predlog na 

mizo. Neka vprašanja so bila, kaj, kandidat ni gasilec. Jaz se tukaj tudi moram strinjati, da 

morda je bolj pomembno to, kot da je gasilec, da je bolj pomembno to da ima vodstvene 

sposobnosti. Da bo peljal to organizacijo, ki ni enostavna za vodenje, tako kot se za gre. 

Vemo, da v preteklosti se je zgodilo, da je tudi kakšen gasilec stvar zelo drugače peljal, ne 

dobro in da so bili problemi. Tako, da jaz mislim, da dajmo se na to osredotočiti. Poznavanje 

substrata, jaz mislim da ga pozna. Sodeluje s tem, dela na ta način, je sodeloval in mislim, 

da pozna delo gasilcev. Kar se pa tiče ozke strokovnosti, ima pa za to strokovnega vodja, 

ima za to vodje izmen, ima konec koncev strokovni svet. Mislim, da je to popolnoma zadosti, 

da ga bodo obvestili in ga opozorili, če bo šlo karkoli narobe. Jaz bi izhajal iz tega. Če 

poskušam stopiti ven iz tega, da smo politika in da vzamem, da je normalno, da so eni za in 

eni proti. Jaz mislim, poglejmo argumente, ki so. Mislim, da smo dobili določene stvari na 

mizo. Seveda se boste pa vi sami odločili o tem, tako da jaz tukaj ne vidim kakšna 

makiavelievih pristopov ali še česarkoli drugega. Toliko za enkrat. Hvala. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar: Lepa hvala g. Perne. G. Homan.  

 

Bojan Homan: Hvala. Nisem razumel dobro. Beti, rekla si, da je bil glasovanje tri proti ena. 

Kje pa so bili ostali člani sveta? Ali so manjkali? Ali so se vzdržali? Saj tam je več članov. 

 

Beti Jenko: En član je bil odsoten.  
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Predsedujoči, župan Boštjan Trilar: Govorimo o Komisiji za mandatna vprašanja, ne o svetu 

zavoda. Hvala g. Homan, g. Stevanović. 

 

Mag. Zoran Stevanović: Ja hvala lepa še enkrat. Najprej ste dejali, da je g. kandidat za 

direktorja Gasilsko reševalne zveze na Igu optimiziral neke sisteme. Ja računalniške, ne 

nobene gasilske. Tako da on je računalničar in nima nikakršnih kompetenc za to službo in to 

je dejstvo. Tam je izključno zaradi tega, ker je vam pomagal v kampanji. Druga stvar je, 

omenili ste dva ali tri ljudi iz Gasilsko reševalne službe, ki pripadajo izključno enemu klanu. 

Kakor sem že povedal, obstajata dva ali trije klani in me zanima njihovo mnenje v zvezi 

kandidiranja oz. imenovanja tega istega direktorja. Repliciram g. Pernetu. Če on misli, da 

nekdo ki vrača usluge nekomu iz kampanje preko trupel, da je to posttravmatski sindrom, 

naj vrne svojo diplomo Hipokratu. To je vse. Hvala lepa.  

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar: Lepa hvala, preden dam besedo g. Černetu, odgovor na 

kar se tiče Iga. Še enkrat g. Krišelj oz. njegovo podjetje je skrbnik pogodb na treh področjih. 

Eno so informacijske tehnologije, eno je optimizacija sistemov, tretje se pa nanaša na Ig, je 

pa organizacija izobraževanj na vadbenem centru Ig. Torej ne IT, ampak izobraževanja. G. 

Černe prosim.  

 

Janez Černe: Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. V SD smo prvi opozorili na 

mogočo spornost tega imena, mislim da v času že pred razpisom oz. v teku razpisa. Ne bi 

se sicer v več, pa ne bi izgubljal časa, ker mislim, da je bilo povedano že vse. Ampak na 

drugih zavodih smo si bili sposobni vzeti več časa, da premislimo. Pa ko nismo našli 

pravega kandidata, da pač ta razpis ponovimo oz. da se to odloži. Tukaj pa žal opažam, da 

ko gre za enega sodelavca iz kampanje, pa precej lažje pogledamo stran. Ampak kot 

rečeno, mislim da je bilo že vse povedano. Obrazložil bi pa glas, da bodo Socialni 

demokrati, da bomo proti. Hvala. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar: Lepa hvala. Še kdo želi razpravljati? Gremo na 

glasovanje. Dobro, zaključujem razpravo in dajem sklep iz 2.C. točke na glasovanje. 

Ugotavljam prisotnost? Prisotnost je pokazala 29. Prosim glasujte. 17 za, 9 proti, 3 vzdržani. 

Ugotavljam, da je sklep sprejet in želim g. Tomažu  Krišlju veliko uspeha in sodelovanja pri 

njegovem delu. Hvala lepa. » 

  

V nadaljevanju je Saša Kristan: 

- Predlagala, da se tudi mediji in ostali prisotni zgoraj na balkonu vpišejo v listo prisotnosti. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je zapisnik po obsegu primeren, saj 67. člen Poslovnika 

Sveta MOK določa, da zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, o udeležbi na seji, 

zlasti pa podatke o predlogi, ki so bili dani, in o sprejetih sklepih. Vse to zapisnik vsebuje, za 

vse ostalo so na razpolago zvočni zapisi. Glede predloga o vpisu navzoče javnosti na 

balkonu bo občinska uprava pripravila odgovor.  

 

Mag. Branko Grims:  

- Povedal je, da 7. seje Sveta MOK v resnici sploh ni bilo. Obveznost za sklic pa še vedno 

obstaja in jo bo treba sklicati. Današnji dnevni red je absolutno preobsežen. Na 

dnevnem redu prejšnje, 6. seje sveta so bila sama poročila in informacij, rebalans in 

poročilo o projektu Gorki pa na dnevnem redu junijske seje. 
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Mag. Andrej Šušteršič: 

- Smatral je, da je bila zahteva za sklic seje sveta pritisk na občinsko upravo, ki pa je 

delala v dobri veri. Upa, da bo v prihodnje mestni svet redno obveščen o poteku 

projektov Gorki in Vodovod Kranj – Bašelj.  

 

Irena Dolenc:  

- Pojasnila je svojo neudeležbo na sklicani 7. seji sveta. Sprejema rebalansa se je lotila 

zelo odgovorno, saj je prebrala 199 strani. Komisija za finance mora o takih pomembnih 

zadevah nujno sprejeti svoje mnenje oz. stališče. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 6. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.4.2015 s pripombo, podano v 

razpravi in poročilo o izvršitvi sklepov ter uradni zaznamek o 7. seji Sveta Mestne občine 

Kranj z dne 27.5.2015.« 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

3. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Razrešitev direktorice javnega zavoda Gorenjski muzej Marije Ogrin pred potekom 

mandata 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. 

 

Tako Statutarno pravna komisija kot Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

se strinjata s predlaganim gradivom in sklepom.  

 

Mag. Branko Grims:  

- Predlagan sklep je zloraba prava. Če bo danes v taki obliki in na tak način sprejet, je 

menil, da se bo naslednjič zopet slabo končalo na naslednji sodbi na Upravnem sodišču.  

 

Razprave ni bilo več, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Z mesta direktorice javnega zavoda Gorenjski muzej se z dnem 26.2.2014 razreši Marijo 

Ogrin. 

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 19 ZA, 7 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

B. Razrešitev predsednice Komisije za krajevne skupnosti, Imenovanje nove 

predsednice in podpredsednika Komisije za krajevne skupnosti 

 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja. 
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Komisija za krajevne skupnosti je dala pozitivno mnenje k predlogu sklepa.  

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Pojasnil je, zakaj je Tina Žalec Centa odstopila.  

 

Po razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Z mesta predsednice Komisije za krajevne skupnosti se razreši Tina Žalec Centa. 

2. Za predsednico Komisije za Krajevne skupnosti se imenuje Sonja Mašić, predsednica KS 

Huje. 

3. Za podpredsednika Komisije za Krajevne skupnosti se imenuje Boris Oblak, predsednik 

KS Bitnje. 

 

Sklepi veljajo z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

C. Imenovanje Častnega razsodišča Mestne občine Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja. 

 

Saša Kristan:  

- Med predlaganimi kandidati za člana Častnega razsodišča je tudi Nebojša Vasič, ki je že 

član Občinske volilne komisije. Vprašala je, ali sta ti dve funkciji združljivi. Vprašala je še, 

ali bodo svojo funkcijo v Častnem razsodišču opravljali brezplačno.  

 

Beti Jenko: 

- Predlagani kandidat Nebojša Vasič je podal izjavo, da v kolikor bo imenovan za člana 

Častnega razsodišča, bo odstopil z mesta člana Občinske volilne komisije.  

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da bodo člani Častnega razsodišča za opravljanje svoje 

funkcije prejeli nagrado po Pravilniku o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in 

nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter 

članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov. 

 

Marjan Bajt:  

- Predlagal je, da se vsem, tudi neizbranim kandidatom, posreduje sklep o imenovanju 

Častnega razsodišča. 

 

Mag. Branko Grims:  

- Glede na to, da noben od članov Častnega razsodišča ni funkcionar, zato ne more biti 

upravičen do kakršne koli sejnine po Pravilniku o plačah in plačilih občinskim 

funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles 

občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov. Svetoval 

je, da naj občina bolje pretehta, kako bo izpeljala oz. organizirala delovanje Častnega 
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razsodišča, ker za imenovanje razsodišča ni pravne podlage. Zakon o lokalni 

samoupravi izrecno določa, katere organe ima občina. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Predlagal je, da se pravno mnenje v zvezi z izplačevanjem sejnin članom Častnega 

razsodišča posreduje svetnikom. Častno razsodišče se lahko imenuje danes, medtem 

pa razreši kako je s finančnim povračilom. 

 

Mag. Franci Rozman: 

- Častna razsodišča so običajno neplačane funkcije, zato naj se počaka na pravno 

razlago. 

 

Saša Kristan:  

- Občina je ustanoviteljica mnogih javnih zavodov, v katerih delujejo sveti zavodov. 

Predstavniki v svetih zavodov ne dobivajo plačila za opravljanje svoje funkcije, vendar je 

opozorila, da bi jim mogoče pripadalo. Predlagala je, da se zadeva umakne, dokler se te 

stvari ne razčistijo. 

- Zanimalo jo je, kdo pokriva pravno službo na občini in če ima za to ustrezno izobrazbo. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je vršilec dolžnosti vodje Urada za splošne zadeve Mirko 

Tavčar, kateremu se je zahvalil za opravljeno delo. 

 

Mag. Janez Frelih:  

- Vprašal je, kaj pomeni izjava, da je seznanjen s Kodeksom ravnanja občinskih 

funkcionarjev v MOK. 

 

Vlasta Sagadin: 

- V imenu svetniške skupine Nova Slovenija je povedala, da nasprotuje, da je funkcija 

člana Častnega razsodišča plačana. Kako bo Častno razsodišče delovalo, bo s pomočjo 

občinske uprave določilo v svojem poslovniku o delu. 

 

Župan Boštjan Trilar je glede na to, da pravna podlaga za plačilo opravljanja funkcij članov 

Častnega razsodišča ni jasna, se lahko svet o tem odloči drugače in posebej. Razprava je 

bila zaključena, zato je dal na glasovanje naslednji   

 

SKLEP: 

 

V Častno razsodišče Mestne občine Kranj se za mandatno obdobje 2014 – 2020 imenujejo:  

1. Andraž Jakelj 

2. Lučka Kajfež Bogataj 

3. Peter Robnik 

4. Rudi Tavčar 

5. Nebojša Vasič 

 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 25 ZA, 3 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
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D. Imenovanje nadomestnega kandidata za člana Razvojnega sveta gorenjske regije 

 

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:  

 

Za nadomestnega kandidata za člana Razvojnega sveta gorenjske regije se imenuje Janez 

Černe, član Sveta Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

E. Razrešitev dosedanje članice sveta OŠ Predoslje in imenovanje novega člana v 

Svet OŠ Predoslje 

 

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 naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Razreši se Lejo Jovanovič, poročeno Novljan, s funkcije članice Osnovne šole Predoslje.  

 

2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet OŠ Predoslje imenuje 

Miro Zelnik. 

 

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

mandata dosedanji sestavi Sveta OŠ Predoslje.  

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

4. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je predlagal, da se vse tri premoženjske zadeve v okviru 

te točke obravnavajo skupaj. Na predlog ni imel nihče od navzočih nobene pripombe. 

 

A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 321/17, k.o. 2101 – Rupa 

B. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 263/2, k.o. 2098 – Struževo 

C. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 640/4, k.o. 2139 – Mavčiče 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. 

 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč, Statutarno pravna komisija,  
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Komisija za finance in Komisija za kmetijstvo so se seznanile s predlaganimi sklepi in nanje 

nimajo nobenih pripomb.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobrega nepremičnine parc. št. 321/17, 

k.o. 2101 - Rupa. 

2. Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobrega na delu nepremičnine parc. št. 

263/2, k.k. 2098 – Struževo, ki bo po predhodni parcelaciji dobilo novo parcelno številko. 

3. Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobrega nepremičnine parc. št. 640/4, 

k.o. 2139 - Mavčiče. 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

5. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015 

 

Uvodno poročilo sta podala Mirko Tavčar, vodja Urada za finance in Senja Vraber, 

direktorica občinske uprave. V grobem sta prikazala rebalans proračuna in poudarila, zakaj 

so veliko več časa potrebovali za pripravo le-tega. Veliko stvari je bilo, ki niso bile vnesene v 

veljavni proračun, bile pa so izvedene in jih bo treba poravnati. Dejansko so morali prečistiti 

proračunske postavke in umestiti določene projekte v proračun. 

 

Župan Boštjan Trilar je poudaril, da je bila naloga uravnotežiti proračun s temi zneski izredno 

težka. Pohvalil je sodelovanje med uradi in občinsko upravo v celoti. Izpostavil je Masterplan, 

informacijski sistem, ki bo investitorju na enem mestu posredoval vse informacije, kje v 

Kranju je mogoče investirati, kdaj bo zagotovljena vsa potrebna infrastruktura in opredelitev, 

kakšnih dejavnosti si v Kranju želimo. Končni cilj je dostopnost informacij na svetovnem 

spletu. Omenil je še načrt razvoja širokopasovnih povezav in evropske projekte, za katere 

dokumentacijo je treba imeti pripravljeno vnaprej – avtobusni terminal, staro mestno jedro, 

kanjon Kokre, prenova urbanih sosesk Planina ter tržnica. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim gradivom pod točko  Odlok o 
rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015, se strinjajo s predlaganimi sklepi in 
predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne obine Kranj 
za leto 2015. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano gradivo. 
 
Stanovanjska komisija: 
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Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, 
podpira. 
 
Komisija za turizem: 
Komisija za turizem se je seznanila s predlogom Odloka o rebalansu proračuna Mestne 
občine Kranj za leto 2015 in nanj nima pripomb. 
 
Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje: 
Komisija se je seznanila z rebalansom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in 
podpira sprejetje predlaganega sklepa. 
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Komisija se je seznanila  z gradivom in pripombami nanj. 

 

Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 
in z njim soglaša. 
 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o 
rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in nanj nima pripomb. 
 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila z rebalansom proračuna Mestne občine Kranj za 
leto 2015 in se strinja s predlaganimi sklepi.  
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015. 
 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015. 
 
Razprava: 

 

Janez Černe:  

- Predstavil je amandma svetniške skupine Socialnih demokratov, ki je bil svetnikom 

posredovan tri dni pred sejo. V dogovoru z Ministrstvom za obrambo naj bi se hangar v 

kranjski vojašnici prenesel na Civilno zaščito, zato potrebujejo dodatna sredstva za 

opremo hangarja. 

 

Saša Kristan:  

- Zanimalo jo je, zakaj se je ob sprejemu proračuna govorilo o tehničnem proračunu. 

Kakšen proračun Kranj ima in kakšen rebalans h kateremu proračunu sprejemajo? 

- Opozorila je na katastrofalno stanje ceste mimo Šempetrske graščine. Glede na 

predvidena sredstva v rebalansu je vprašala, kaj se namerava tam urediti? Ta odgovor 

želi v pisni obliki. 

- Zanimalo jo je, kaj se je zgodilo s stanovanjem na Župančičevi 21. 

- Glede na to, da v Kranju predvidevajo projekt Rent a kolo, je vprašala, ali je verjetnost, 

da bodo te postaje s kolesi ostale nepoškodovane in ali imajo tudi za te stroške 

planirana sredstva v rebalansu. 
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Župan Boštjan Trilar je potrdil, da so uporabljali izraz tehnični proračun, pravilno pa je 

veljavni proračun. Leta 2009 je bila podpisana pogodba med Mestno občino Kranj in g. 

Vestom, lastnikom Šempeterskega gradu in ceste, ki gre mimo gradu. V pogodbi so zelo 

natančno opisane obveznosti občine, kako se cesta prestavi in do leta 2013 pogodbene 

obveznosti izvrši. Ker pogodbene obveznosti niso bile izpolnjene, je g. Vest vložil tožbo. Po 

nastopu funkcije župana je g. Vest prišel do njega, on in vodja Projektne pisarne sta si 

zadevo ogledala na terenu. Izvedla se bodo dela v višini 220.000 €, tožbeni zahtevek v višini 

700.000 € je pa g. Vest umaknil. Zadeva ni bila umeščena v proračun. Za stanovanje na 

Župančičevi pa trenutno nima podatka. 

Kraje in poškodbe na postajah, ki izposojajo kolesa, so izredno redke, je pa to odgovornost 

operaterja. Izvajalec še ni izbran, bodo pa takrat na to točko še posebej pozorni.  

 

Marjan Bajt:  

- Glede projekta Rent a kolo je povedal, da se Kranj lahko primerja z Velenjem, kjer že 

funkcionira. Zadeva se ne sme prehitevati, prej je treba še urediti druge stvari npr. 

kolesarnice. 

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Svetniška skupina SMC bo podprla rebalans. Vendar so razočarani in so pričakovali več. 

Upa, da bo občina s tem denarjem gospodarila preudarno in, da bo lahko določen izplen 

pri javnih zavodih. Treba narediti enotni model gospodarjenja, kjer bi lahko določena 

sredstva privarčevati. 

- Za določene proračunske postavke ga je zanimalo, zakaj so nastale velike razlike od 

veljavnega proračuna do rebalansa in katere stroške pokrivajo. Na vprašanja mu je 

odgovarjal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. 

 

Župan Boštjan Trilar je glede fokusnih skupin povedal, da so pričakovanja velika. Zaključni 

del je 17.6.2015, kjer bodo vsi sodelujoči seznanjeni z rezultati. Že od samega začetka je bilo 

znano, da je rezultat fokusnih skupin delo za obdobje osmih let, ne za obdobje enega 

proračuna.  

Ne pozabiti, da še vedno teče projekt Gorki na območju Mlake, Britofa in Kokrice, kjer bodo 

morali še vedno zagotoviti lastna sredstva v višini 15% vrednosti investicije in 22% davka na 

dodano vrednost. 

 

Natalija Polenec: 

- Glede kolesarskih stez je povedala, da so na Zavodu za turizem ob pričetku priprave 

označb kolesarskih povezav ugotovili, da ima občina že dve študiji za kolesarske steze. 

Ena je bila po naključju odkrita na Cestnem podjetju Kranj iz leta 2005, druga je bila 

izdelana leta 2011/2012. Prva je veliko bolj temeljita in pohvaljena s strani krajevnih 

skupnosti. Predlagala je, da se zadeve uskladijo, saj ni potrebe po naročilu še tretje 

študije za podobne zadeve. 

 

Senja Vraber:  

- Občina ve za ti dve študiji, vendar jo je Komisija Varno kolesarim opozorila, da nista 

primerni. Študiji se bo pregledalo, ne bo se pa naročilo nove. 

 

Marjan Bajt:  

- Komisija Varno kolesarim predlaga rešitev glede kolesarskih stez v več fazah. Prva faza 

je prometna signalizacija, ki bo izboljšala vodenje kolesarjev. V naslednji fazi bodo 
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pridobili nekaj projektne dokumentacije, ki bo na idejnem nivoju za zagotovitev 

manjkajočih delov obstoječih kolesarskih povezav za zagotovitev neke celote.  

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Predlagal je, da občinska uprava po vseh področjih poišče raznorazne študije, ki so bile 

narejene. Marsikakšna študija je še uporabna in bi jo lahko novelirali z manjšimi stroški. 

- G. Bajtu je glede kolesarskih stez predlagal, da naj komisija najprej odpravi kritične točke 

– Čirče, Zlato polje, Orehek.  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Opozoril je, da manjka strategija kompletnega upravljanja z občinskim premoženjem, 

premičnim in nepremičnim. 

- Trdno je prepričan, da ima Kranj zgodovinsko priložnost, da prične z načrtovanjem 

novega Kranja, kar se je pokazalo z rušenjem objekta stare Save. Predlagal je tudi, da 

se kanjon Kokre obdela kompleksno, od izliva v Savo do Ovčana in to iz vseh aspektov, 

gradbenih, geodetskih, krajinskih, ne nazadnje tudi turističnih. Evropa za te stvari ponuja 

sredstva. 

- Za prihodnji proračun je potrebno odgovoriti na vprašanje, kaj bo občina pripomogla k 

ustvarjanju pogojev za nova delovna mesta.  

- Predlagal je, da se uredi vodovod Javornik. 

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da je občina v lanskem letu že odkupila 

potrebna zemljišča pred samo parcelacijo, zato je bilo v letošnjem letu izvesti še to. 

Sklenjeni so aneksi k pogodbam. Vloga za gradbeno dovoljenje bo izdana še v letošnjem 

letu. Sredstva za gradnjo bodo predvideli v proračunu za leto 2016. 

 

Bojan Homan:  

- Predlagal je, da se v letošnjem proračunu najdejo sredstva za zamenjavo sistema 

glasovanja, ozvočenja in snemanja sej v sejni sobi 16. 

- Opozoril je, da je v rebalansu premalo sredstev za redno vzdrževanje cest, ki so se 

poškodovale z izvajanjem projekta Gorki. Druga rešitev je, da nekaj teh sredstev 

prispevajo izvajalci projekta Gorki, ki so delno prispevali k poškodovanju cestišč. 

 

Sašo Govekar, vodja Urada za tehnične zadeve, je povedal, da so v tem rebalansu 

predvidena sredstva za sistem glasovanja in snemanja sej ter zamenjavo stolov v sejni sobi 

16. 

 

Mag. Janez Frelih: 

- Podprl je predlog mag. Štefeta za ureditev vodovodne oskrbe na Javorniku. 

- V zvezi s predlogom za načrtovanje novega Kranja je opozoril, da take študije že 

obstajajo, le potrebno jih je najti na občini in proučiti. 

- Predlagani rebalans bo podprl. 

 

Mag. Branko Grims:  

- Prva prioriteta je dokončanje projekta Gorki in s tega razloga bo svetniška skupina SDS 

podprla ta rebalans. 
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Janez Černe:  

- Pozdravil je postavki: Masterplan Kranj in Projekte za EU sredstva. Zelo pogreša 

sredstva za zaposlovanje oz. delovna mesta mladih in reševanje stanovanjske politike 

mladih. Rebalans se zdi razvojno naravnan, zato ga bo svetniška skupina SD potrdila. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednji  

 

AMANDMA:  

 

V Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015: 

- se v Projektni pisarni v okviru projekta 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki, na 

proračunski postavki 231201 Taksa za obremen. zraka in tal in kontu 420299 Nakup druge 

opreme in napeljav odhodki znižajo za 15.400,00 € in se 

- v znesku 15.400,00 € prerazporedijo v Urad za tehnične zadeve, projekt 40200005 

CZ investicije, investicijski transferi, proračunska postavka 191001 VPNDRN- investicije in 

invest. transfer in konto 420299 Nakup druge opreme in napeljav. 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

Po sprejetem amandmaju pa naslednje 

 

SKLEPE:  

1. Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 z 

obrazložitvami in sprejetim amandmajem.  

2. Sprejme se rebalans načrta razvojnih programov za obdobje od l. 2015 do l. 2018. 

3. Sprejme se dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 

Kranj v l. 2015. 

4. Sprejme se dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2015. 

 

Sprejeto z večino vseh članov sveta (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ-SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti.  

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano gradivo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s predlogom, da se po skrajšanem postopku sprejme Odlok o spremembah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj. 
 

Razprava:  
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Mag. Zoran Stevanović:  

- Prejšnja lastnica nepremičnine Medgeneracijski center na Cesti talcev zatrjuje, da je hiša 

brez obratovalnega dovoljenja in, da bo peljala zasebno tožbo zoper občino. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je ga. Šircelj posredovala pri več ljudeh, tudi pri njem 

celo s svojim odvetnikom. Ocenili so, da ga. Šircelj nima nobene pravne podlage. Pred 

mesecem dni se je zaključil inšpekcijski postopek na to temo, ali je bilo potrebno gradbeno 

dovoljenje ali objekt ima uporabno dovoljenje. Inšpektorica je postopek zaključila, ker je 

zadeva v redu.  

 

Mag. Ana Pavlovski:  

- Kot predstavnica občine v Svetu zavoda Ljudska univerza Kranj je pozdravila predlog, da 

bo Medgeneracijski center prevzela Ljudska univerza, predvsem za to, da pridobi neka 

lastna sredstva. Opozorila je, da ob tem prevzemu ni nobenega osnutka plana, načrta, 

kjer bi lahko videli finančni, kadrovski, terminski načrt. Do razpisov, 

 

Damijan Perne:  

- Kot prejšnji župan v mandatu 2006 – 2010 je povedal, da se je tozadevna nepremičnina 

od ge. Šircelj odkupila in poravnala kupnina. Nepremičnina je bila v razpadajočem stanju. 

Hiša se je obnovila in pričela delovati kot Medgeneracijski center. Predlagal je, da se 

odlok sprejme, da se bodo upravljavci lahko prijavili na razpise za dodatna finančna 

sredstva. 

 

Bojan Homan, mag. Andrej Šušteršič:  

- Izrazila sta pomislek, če je res Ljudska univerza pravi upravitelj Medgeneracijskega 

centra. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Tudi njej kot članici Sveta Ljudska univerza Kranj in predsednici Komisije za socialne 

dejavnosti, zdravstvo in šolstvo se je oglasila ga. Šircelj. Na podlagi pojasnil Urada za 

družbene dejavnosti se strinja s spremembami odlokom. Na seji komisije so naložili 

občinski upravi, da do 1.9.2015 pripravi neke vrste pogodbo o prenosu upravljavskih 

pravic na Ljudsko univerzo Kranj zaradi transparentnosti formalno pravnih, kadrovskih in 

finančnih razmerij. 

 

Mag. Janez Frelih:  

- Tozadevna nepremičnina je bila v rezervatu za cesto, lastniki pa objekta niso obnavljali, 

ker so hoteli objekt razširiti, za kar pa niso dobili gradbenega dovoljenja.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj se 

sprejme po skrajšanem postopku.  

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA).  

 

2. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza 

Kranj. 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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7. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO 

KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe. Navedel je razlike med predlaganim odlokom in veljavnim Odlokom o ustanovitvi 

javnega zavoda Zavod za turizem Kranj. 

 

Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti, je predstavila odgovore na pripombe 

Statutarno pravne komisije na predlagani odlok, ki so bile posredovane tudi pisno na mizo. 

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija podaja na predlagani Odlok sledeče pripombe: 

- 1. člen: pristojnosti zavoda na področju turizma so slabo opredeljene; 

- 3. člen: smiselno bi bilo opredeliti vlogo zavoda kot generatorja regijskega 

sodelovanja; 

- 8. člen: pristojnosti župana so opredeljene preširoko, to bi morale biti pristojnosti 

Sveta Mestne občine Kranj; 

- Drugi odstavek 10. člena: predstavniki ustanovitelja naj bodo s področja kulture in 

turizma; 

- Tretji odstavek 10. člena: v primeru enakega števila glasov za posameznega 

kandidata za predstavnika delavcev, naj se opravi drugi krog, če je rezultat zopet 

izenačen, naj odloči žreb; 

- Četrti in peti odstavek 10. člena – predstavnika uporabnikov/zainteresirane javnosti 

naj imata enake pogoje za imenovanje: na podlagi javnega poziva naj ju župan 

predlaga v imenovanje Svetu Mestne občine Kranj; 

- 11. člen: določiti je potrebno omejitev števila mandatov; 

- 13. člen: manjka presledek med predzadnjim in zadnjim odstavkom; 

- 15. člen: napačno je naveden standard skrbnosti dobrega gospodarstvenika, pravilno 

je gospodarja, 

- 16. člen: na dveh mestih je navedeno »predlaga program dela«; 

- 17. člen: pristojnosti direktorja so napačno navedene: strateški načrt in program dela 

direktor le pripravi, sprejme pa ga svet zavoda. Slednji mora podati tudi soglasje k 

letnemu poročilu; 

- 19. člen: v zadnjem odstavku naj se namesto »Svet MOK« uporabi izraz ustanovitelj; 

- 22. člen: pojavi se drug font besedila; 

- Drugi odstavek 23. člena: del besedila je že zapisan v zadnjem odstavku 5. člena; 

- Glede na številčnost pripomb naj se predvidi sprejem odloka po rednem postopku. 

 

Natalija Polenec, predsednica Komisije za turizem, je povedala, da se je komisija seznanila s 

predlogom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj in se z 

njim strinja. 

Komisija za turizem predlaga, da se dikcija 5. odstavka 5. člena predloga odloka spremeni 

tako, da se glasi: »Osnovno poslanstvo zavoda v organizacijski enoti  Letno gledališče 

Khislstein je upravljanje z objektom  in  izvajanje kakovostnih prireditev družabnega, 

kulturnega in umetniškega značaja s področja glasbene, gledališke, plesne in drugih 

dejavnosti, ter  upravljanje z gostinskim objektom.« 
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Mag. Andrejka Majhen, predsednica Komisije za gospodarstvo, je povedala, da se je 

komisija seznanila z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj 

in predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da 10. člen odloka dopolni tako, da se v Svet zavoda 

imenuje tudi predstavnik turističnega gospodarstva (predlaga namesto predstavnika 

delavcev zavoda). 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo 

Kranj in predlaga MS njegov sprejem. 

 

Razprava:  

 

Mag. Barbara Gunčar:  

- Predlagala je, da se v svet zavoda vključi tudi enega predstavnika s področja turističnega 

gospodarstva, ki ga lahko predlaga Območna obrtna zbornica v Kranju. Ni pa primerno, 

da je v svet zavoda vključen predstavnik delavcev. 

 

Miha Juvan:  

- V skladu z 2. odstavkom 29. člena Zakona o javnih zavodih določa, da svet zavoda 

sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki 

uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.  

 

Mag. Franci Rozman:  

- Menil je, da bi bilo primerno omejiti mandate članov v svetu zavoda, tako kot je na primer 

za šole, člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 

- Vprašal je, na podlagi katerega člena zakona je določen pet letni mandat sveta zavoda in 

zakaj bi edino ta zavod imel leto daljši mandat, kot vsi ostali javni zavodi, ki imajo štiri 

letni mandat. 

 

Janez Černe:  

- Zaradi več podanih pripomb je predlagal dvofazno obravnavo odloka. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je odlok v prvi obravnavi. 

 

Mag. Drago Štefe:  

- Vprašal je, ali je določba v 15. odstavku 3. členu, da poleg javnega razpisa lahko 

ustanovitelj povabi posamezne kandidate tudi neposredno, skladna tudi z določbami 

odlokov drugih javnih zavodov.  

 

Janez Černe:  

- Skladno z ZUIK-om lahko ustanovitelj mimo sveta zavoda povabi posamezne kandidate, 

vendar to pomeni tudi, da ta kandidat ne potrebuje mnenja sveta zavoda, kar se mu zdi 

precej sporna zadeva, čeprav je to zapisano v zakonu. Res pa ni omejitve mandata, niti 

ni omejeno število članov zavoda. 

- Izpostavil je pomanjkanje pomena turizma, medobčinskega, regijskega in mednarodno 

povezovanja, ker novi zavod bi moral biti generator regijskega sodelovanja.  

- Menil je, da je treba opredeliti, katerim zunanjim izvajalcem se bo podeljevalo izvajanje 

kulturnih prireditev (nevladnim organizacijam, organizacijam, ki imajo sedež v občini). 

- Predlagal je, da se predlagatelj drži nomotehničnih smernic, ki so bile s strani Statutarno 

pravne komisije potrjene in dane na mizo na seji. 
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Vlasta Sagadin:  

- Strinjala se je s članom sveta mag. Rozmanom, da naj mandat sveta zavoda traja štiri 

leta. 

- Vprašala je, ali skladno z ZUIK-om mora biti v svetu zavoda predstavnik delavcev. 

 

Mag. Primož Terplan:  

- V obrazložitvi odloka piše, da bo zavod za ostale dogodke iskal izvajalce v lokalnem 

okolju. V samem odloku to ni definirano. Če bo to definirano, je predlagal, da se še 

opredeli postopek, na kakšen način se bodo poiskali izvajalci. 

- V 12. členu je določeno, da svet zavoda sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem. 

Direktorja pa izbere ustanovitelj. Menil je, da pogodbo o zaposlitvi sklene tisti, ki je izbral 

direktorja.  

- V 15. členu naj se zagotovi transparentnost izbire kandidatov, ko se kandidate pozove 

tudi neposredno. Definira naj se postopek izbire, komisija in kdo jo sestavlja. 

- Pripomnil je, da je za direktorja zavoda kot pogoj dovolj visoka izobrazba (16. člen). 

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Ni bilo izdelane SWOT analize, zato je potrebno o vsem premisliti. Če bo pa to postala 

dobra praksa, bi jo bilo smiselno prenesti na vse zavode.  

 

Bojan Homan:  

- Pohvalil je dosedanje delovanje Zavoda za turizem in vršilca dolžnosti direktorja Branka 

Fartka.  

- Predlagal je, da se pogoj za direktorja zavoda -znanje tujega jezika na višji ravni 

spremeni v aktivno znanje tujega jezika. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Strinjal se je, da mora mandat članom sveta zavoda trajati štiri leta. 

- Statutarno pravno komisijo je opozoril na naloge, ki so določene v 26. členu Statuta 

MOK. Če pa ima kdo od članov komisije vsebinske pripombe, naj jih poda kot član sveta.  

 

Natalija Polenec:  

- Povedala je, da je bila že v času njenega mandata kot direktorica Zavoda za turizem, da 

se zavod preoblikuje v turizem in kulturo, ravno zaradi opravljanja z objekti in 

organizacijskimi enotami, ki spadajo pod Zakon o uresničevanju javnega interesa na 

področju kulture. 

- Strinjala se je, da je mandat sveta zavoda štiri leta, mandat direktorja pa pet let. 

- Menila je, da zlasti v turizmu bi moral biti najmanj višji nivo tujega jezika, ker 

komunikacija poteka zelo veliko v angleškem, nemškem, francoskem jeziku in je znanje 

ne samo enega, ampak več jezikov zelo dobrodošlo. Nivo znanja se pa določa z 

zakonom. 

- Sprejeta Strategija razvoja turizma na Gorenjskem določa razvoj, kot tudi delo in pripravo 

skupnih programov, skupnih predstavitvah. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči, župan Boštjan Trilar, povedal, da se bodo pripombe in 

predlogi preučili ter v čim večji možni meri upoštevali in vključili v sam odlok. Nato je dal na 

glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  
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Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj – 1. 

obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 25 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SVETA 

ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE KRANJ – 

PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Janez Rakar, vodja Kabineta župana. 

 

Statutarno pravna komisija ni imela pripomb na predlagano gradivo. 
 

Mag. Igor Velov:  

- Predlagal je, da se beseda »vodja« izpitnega centra, medobčinskega inšpektorata 

nadomesti z besedo »predstavnik«, ker s tem dobijo širši izbor kandidatov, ki imajo 

mogoče več časa in več znanja. 

- Pri ožjem delovnem telesu naj se vključi tudi javnost, ki se lahko vključi preko 

predstavnikov civilnih organizacij. 

- Glede na to, da je zaposlen na Agenciji za varnost prometa bi rad pomagal pri vsebini 

obravnavanega odloka. Na primer pri nalogah bi lahko še vključili kakšno zadevo, 

ocenjevalce cestne infrastrukture, sodelovanje z nevladnimi organizacijami, dajanje 

mnenje o razno prometno varnostnih nalogah. 

 

Razprava je bila končana, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj – 1. obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

9. PRAVILNIK O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE 

RAZVOJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI KRANJ 

ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015 - 2020 – PREDLOG 

 

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 s predlaganim gradivom pod točko Pravilnik o 
dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 
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Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 - 2020 – predlog, se strinjajo s predlaganim 
sklepom in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 
 
Komisija za kmetijstvo predlaga Svetu MO Kranj, da sprejme Pravilnik o dodelitvi pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občin Kranj 
za programsko obdobje 2015 – 2020. 
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano gradivo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 

Sprejme se Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, 

gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 - 2020. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

10. POROČILO ZA PROJEKTA GORKI IN VODOVOD BAŠELJ - KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne. Podala je celovito 

informacijo v zvezi s stanjem projekta Gorki, kako projekt poteka, kakšno je finančno stanje 

in kako daleč je izvedba. Skladno s finančnim in terminskim planom dobro napredujejo s 

projektom. Dela so popolnoma zaključena na Šutni in v Žabnici, kjer s 1.7.2015 pridobivajo 

uporabno dovoljenje oz. izvajajo tehnični pregled. Dela so v celoti zaključena Zlato polje – 

sever, kjer je uporabno dovoljenje že pridobljeno. Zaključujejo na Kokrici, nekaj odstopa 

Partizanska cesta zaradi istočasnega izvajanja projekta Kranj – Rupa avtocestni nadvoz. 

Pojasnila je potek reševanja škodnega primera na Zavarovalnici Triglav zaradi podrtega 

mostu na Hujah. Elektro in rušitvena dela niso bila zajeta v popisu, zato so izvedli odprti 

postopek po Zakonu o javnih naročilih. Tekom postopka so bili v dogovorih z Ministrstvom za 

okolje in prostor in dosegli, da bodo tudi ta dodatna dela sofinancirana s strani Evropske 

unije. Podala je tudi informacije o načinu črpanja sredstev iz kohezijskega sklada po novih 

sofinancerskih pogodbah ter trenutno stanje in višina zahtevkov na Ministrstvo za okolje in 

prostor. 

Ministrstvo za okolje in prostor je oktobra lanskega leta izvedel zelo podrobno revizijo sedmih 

področij, finančno in terminsko. Ugotovljene niso bilo nikakršne nepravilnosti, kar daje 

potrditev, da je projekt voden dobro in pravilno. 

S projektom vodovod Bašelj – Kranj pridobimo 10 km novega magistralnega vodovoda, nov 

vodohram v velikosti 1.500 m3 in nov objekt ultrafiltracije. Nov vodovod zagotavlja bistveno 

večjo količino in kvaliteto pitne vode v Kranju. Projekt je vreden 10 mio evrov, od teh 6,6 mio 

evrov iz kohezijskega sklada. Ta sredstva bodo v celoti počrpali in projekt uspešno zaključili 

do 28.10.2015, kar je rok za izvedbo.  

Prihodnji teden bodo svetniki seznanjeni tudi o reševanju kanalizacijskega sistema za dele 
Kranja, ki niso del projekta Gorki (Besnica, Golnik, Čirče, Hrastje,…) 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim gradivom pod točko Poročilo za 
projekta Gorki in Vodovod Bašelj – Kranj, se strinjajo s predlaganim sklepom in predlagajo 
Mestnemu svetu, da ga sprejme. 
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Komisija za krajevne skupnosti. 
Komisija se je seznanila z gradivom in nanj nima pripomb. 
 
Mag. Drago Štefe, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s Poročilom projekta GORKI (projektno ter finančno) in predlagala:  

- da se svetnike seznani tudi s problematiko samega projekta v praksi (pripombe 
krajanov, reševanje težav na terenu, parcelacije, vzpostavitev prvotnega stanja,  

- da se za medije pripravi informacijo o rešitvah odvajanja fekalnih voda za naselja, ki 
niso zajeta v projektu GORKI - 2. faza; 

- zaradi kratkih rokov dokončanja projektov GORKI in vodovoda Bašelj-Kranj in zaradi 
mnogih podizvajalcev je v določenih točkah nadzor pomanjkljiv, zato zahtevamo 
povečano in osebno odgovornost med gradnjo v vseh fazah izvedbe; 

- priporočamo, da se v celostno situacijo vpišejo izvajalci in podizvajalci na katerih 
odsekih, kjer so gradbišča, da se bodo hitreje reševala popravila po končani gradnji. 

 
Razprava: 

 

Mag. Branko Grims:  

- Vprašal je, kako je v resnici s financiranjem? Ali prihaja denar iz Bruslja in kako je s 

poračunavanjem za nazaj? 

- Vprašal je, ali bo čistilna naprava postavljena in pričela obratovati do roka? 

 

Tanja Hrovat:  

- Res je, da je Mestna občina Kranj zalagala z lastnimi sredstvi plačila izvajalcem, dokler 

sofinancerske pogodbe niso bile sklenjene. Dejstvo je, da je prišlo zastoja po prejemu 

odločbe za veliki projekt, ki ni bil na strani občine. Zahtevke so pošiljali v Ljubljano in celo 

predhodno pošiljali v pregled situacije, da je zahtevek lahko šel direktno v izplačilo. 

Financiranje poteka tekoče, sredstva za nazaj je občina dobila povrnjeno. 

- Rok izvedbe za centralno čistilno napravo je realen. Edini zastoj, ki se lahko zgodi je v 

kolikor bi na odprti postopek po JPZJN prispele revizije. Na državni revizijski komisiji so 

se pozanimali in so take revizije prednostno obravnavne iz razloga financiranja iz 

evropskega sklada.  

 

Župan Boštjan Trilar je dodal, da zagotovo ne bo dopustil kritike, da je prišlo do zastoja 

zaradi občinske uprave in po nastopu njegovega mandata. Centralna čistilna naprava, kot je 

zadnjič povedal g. Bojan Homan na sestanku svetniških skupin, zamuja zato, ker se je eno 

leto izgubilo pri izbiri projektanta. Prosil je vse, da pustijo očitke ob strani in so konstruktivni. 

 

Mag. Zoran Stevanovič: 

- Vprašal je, zakaj župan podpisuje projekte vredne 2 mio evrov, ne da bi se prej 

posvetoval z mestnim svetom. Kdo od oblasti in uradnikov je zadolžen kot nadzornik za 

projekt. Predlagal je ustanovitev neke komisije, da dobro preuči ta projekt, ali je možno 

črpati še kakšna sredstva. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je bil pogovor o projektu Gorki leta 2013, vloga za 

sofinanciranje je bila dana 12.8.2014, odločba je bila prejeta konec leta 2014, pogodbe se 

bile podpisane. Vse to je en del postopka, ki teče in en velik sporazum prejšnje in sedanje 

oblasti Mestne občine Kranj, da je to v veliko korist občine. Vsa dela so opravljena po stroki 

in vsak posamezen del Ministrstvo za okolje in prostor potrdi, vsako situacijo, vsak zahtevek. 
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Tanja Hrovat je dodala, da je na novo zaposleno pet ljudi, po izobrazbi in stroki inž. 

gradbeništva. Vsak pokriva svoj del aglomeriolacije, poleg Boštjana Zavrla, ki sodeluje na 

operativnih sestankih. Poleg notranjih sodelujejo tudi zunanji, tako da je nadzor dober. 

 

Mag. Branko Grims in mag. Andrej Šušteršič sta se zahvalila za izčrpno poročilo in ponudila 

pomoč, ko bo potrebno. Želita, da se svet obvešča sproti, tudi takrat ko gre kaj narobe. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Projekt Gorki podpira, saj je to naložba v prihodnost. Kot krajanka Huj je izpostavila, da z 

obnova kanalizacije v vasi Huje posegla tudi v okolico cerkve sv. Jožefa in okoli nje so 

sanirali zid, ki so mu dodali še dodaten zid. Obnova je estetsko obupna in neprimerna.  

 

Bojan Homan:  

- Kot podžupan v mandatu 2010 – 2014 in udeležen v projektu Gorki se je zahvalil vsem 

bivšim in zdajšnjim sodelavcem na tem projektu. Zahvaliti se je treba tudi vsem 

občankam in občanom Kranja za potrpežljivost. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o stanju projekta GORKI – 2.sklop 

(faza1) (maj 2015) in Poročilom o stanju projekta Izgradnja vodovodnega omrežja Bašelj – 

Kranj (maj 2015). 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

 

11. PREDLOG SKLEPA O DODELITVI KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE 

SLUŽBE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. Poudarila je, 

da bi razliko med ceno programa in plačili staršev plačevali tako za javne vrtce kot za 

koncesijo, razlika je le ta, da občina ne zagotavlja koncesionarju sredstva za investicije. 

 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano gradivo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s predlogom sklepa o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na 
področju predšolske vzgoje. 
 
Razprava: 
 
Janez Černe: 

- Svetniška skupina Socialnih demokratov je proti privatizaciji predšolske in šolske vzgoje, 

zato bodo glasovali proti. 

- Vprašal je, ali je bila narejena kakšna analiza dosedanjih koncesionarjev in ali kdo 

preverja, če se pravilno izvaja program. 
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Mag. Franci Rozman:  

- Glede na izračun prispevka občine, ki je manjši za zasebne vrtce kot za javne, se strinja 

s predlaganim sklepom. Po njegovem mnenju vsebinsko kontrolo najbolje izvajajo starši 

otrok. 

 

Daša Meglič:  

- Program zasebnega vrtca pregleduje ministrstvo, saj se mora vsak vrtec vpisati v razvid. 

V Mestni občini Kranj je trenutno šest takih oddelkov, s tem da se ob vsakoletnem 

planiranju proračuna ugotavljajo stroški. Svet MOK je tisti, ki sprejema ceno koncedenta 

in tisti, ki določa ceno za starše za vse vrtce.  

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je prvi ukrep – preverba cene Kranjskih vrtcev. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Opozoril je, da naselji Zlato polje in Struževo nimata vrtca, zato naj bodo pri načrtovanju 

oddelkov pozorni na to.  

 

Mag. Barbara Gunčar:  

- Predlagala je, da se koncesije podeli tistim koncesionarjem, ki bodo prišli v Kranj z nekimi 

novimi prijemi. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Sklep o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske 

vzgoje. 

 

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

 

 

 

12. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O POSTOPKU 

IZVEDBE JAVNIH RAZPISOV NA PODROČJIH DRUŽBENIH ZADEV V MESTNI 

OBČINI KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. Poudarila je, 

da bi razliko med ceno programa in plačili staršev plačevali tako za javne vrtce kot za 

koncesijo, razlika je le ta, da občina ne zagotavlja koncesionarju sredstva za investicije. 

 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano gradivo. 
 
Komisija za kulturo in šport se seznanja s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini 
Kranj in predlaga MS njegov sprejem. 
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo soglaša s Pravilnikom o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v 

Mestni občini Kranj. 

 

V krajši razpravi so sodelovali: mag. Franci Rozman, mag. Andrej Šušteršič, mag. Drago 

Štefe in Daša Meglič in župan Boštjan Trilar. V razpravi ni bilo predlaganega nobenega 

drugačnega predloga, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih 

razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 15 ZA, 3 PROTI, 8 VZDRŽANIH). 

 

 

13. PROGRAM KULTURE V MESTNI OBČINI KRANJ 2015 – 2020 

 

Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija se je seznanila z gradivom in nanj nima pripomb. 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja s Programom kulture v Mestni občini Kranj 2015 – 2020 in predlaga 

MS njegov sprejem. 

 

Razprava:  

 

Mag. Drago Štefe: 

- Pohvalil je občinsko upravo za pripravljen program kulture. Na 11. strani piše, da se bo 

izvedla energetska prenova Prešernovega gledališča Kranj. Predlagal je, da se stavek 

dopolni z naslednjim besedilom: »in zamenjava strešne kritine skladno z Odlokom MOK o 

starem Kranju.«  

- Na strani 24 pri Layerjevi hiši je zapisano, da gre za razvijanje kakovostnega muzejskega 

in galerijskega programa, kar je v direktni koliziji z nalogami Gorenjskega muzeja. 

Navedeno je tudi, da se bodo zaposlili trije ljudje. Kakšni so materialni stroški za te 

zaposlene? 

 

Daša Meglič:  

- Namen programa kulture je izbor nalog, potreb in želja, ki bi jih občina rada dosegla na 

kulturni politiki in v bistvu bodo to merili v obdobju do leta 2020. Tri zaposlitve v Layerjevi 

hiši izhajajo iz evropskega projekta, ki ga mora občina dosegati in ne gre za dodatne 

zaposlitve. 
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Mag. Branko Grims:  

- Opozoril je, da obravnavajo program kulture za naslednja štiri leta. Zaradi odnosa do 

kulture v Prešernovem mestu začenjati obravnavo ob 22.00 uri zvečer je rahlo 

nekulturno. 

 

Janez Černe:  

- Vprašal je, koliko ljudi se je udeležilo javne obravnave. Pripomnil je, da so cilji premalo 

ambiciozni in se osredotočajo na izboljšanje infrastrukturnih pogojev in izkoriščenosti 

javne kulturne infrastrukture. Velika pomanjkljivost dokumenta je, da ni priloženega 

finančnega načrta in je kot dokument nepopoln. Dejansko je ta program le skupek želja.  

- V gradu Khislstein je predvideno zagotavljanje 27 delovnih mest. Kaj naj bi ti zaposleni 

delali? 

- Dokument je premalo osredotočen na možnosti za pridobivanje dodatnih finančnih 

sredstev preko različnih evropskih sredstev, kamor bi se lahko prijavila občina oz. 

posamezna društva. Dokument ne predvideva, da bi Kranj postal regijsko kulturno 

središče in kako bi lahko povezoval ostale kulturne subjekte v regiji. Premalo je poudarka 

na kakovostnem razvoju obstoječe kulturne ponudbe v povezavi s turizmom in na 

mednarodnem sodelovanju. Predlagal je, da se program popravi in se ga obravnava na 

naslednji seji mestnega sveta. 

 

Daša Meglič:  

- V gradu Khislstein je 27 delovnih mest predvideno zaradi zagotavljanja pogoja za 

pridobitev evropskih sredstev.  

- Javna obravnava je bila najavljena v Kranjčanki, nanjo so bila pozvana vsa društva, ki se 

prijavljajo na razpise MOK. Udeležba na okrogli mizi je bila dobra in podanih je bilo veliko 

različnih pripomb. 

 

Dr. Andreja Valič Zver:  

- Izpostavila je financiranje Prešernovega gledališča, ki ga obiskujejo ljudje iz cele 

Slovenije, ne samo Kranjčani.  

- Na Komisiji za kulturo in šport so se pogovarjali o pomanjkanju koncertnega prostora v 

Kranju. Hkrati pa so ugotovili, da imajo nedaleč stran čudovito dvorano na Brdu. Kranj bi 

moral imeti več interakcije z Brdom. Komisija predlaga zbližanje želja in ciljev s tistimi na 

Brdu. To so tudi želje mnogih državnih ekip, da bi prišli na Brdo in kranjski stadion ter tu 

trenirali. S tem bi povezali turizem, šport in kulturo, ampak enostavno ni posluha. Vseeno 

pa daje to kot pobudo Komisije za kulturo in šport. 

- Vprašala je, zakaj je Brdo še vedno za ograjo, saj konec koncev to vsi plačujejo, tudi 

Kranjčani. Zaveda se, da je Brdo državni objekt, ne razume pa zakaj niso kooperativni s 

kranjsko občino. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da sta Layerjeva hiša in Grad Khislstein že izvedena 

projekta, ki ju je financirala evropska unija pod pogojem zaposlitve določenega števila ljudi. 

 

Boris Vehovec: 

- Povedal je, da so prišle ekipe trenirati v Kranj in da bodo še prihajale. 

 

Mag. Primož Terplan:  

- Program kulture je bil pripravljen že dalj časa. V pripravo programa je bila vključena 

javnost in stroka. Pripravljen je tako, da ne predvideva takojšnjih vložkov in pušča odprte 

možnosti. Menil je, da je pripravljen dobro in gre lahko v sprejem. 
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Janez Černe:  

- Predlagal je, da se razprava in odločanje o programu kulture v Mestni občini Kranj 2015 – 

2020 se prestavi na eno naslednjih sej. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Odločanje o programu kulture v Mestni občini Kranj 2015 – 2020 se prestavi na eno 

naslednjih sej. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 15 ZA, 11 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

14. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 

1. Saša Kristan:  

- Glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je povedala, da so nekateri že prejeli 

informativne izračune odmere nadomestila za leto 2015. Vprašala je, kje je osnova za 

točkovanja določene komunalne opreme. Na primer, za komunalno opremljenost  svoje 

nepremičnine so se ji povišale točke zaradi plina, ki so ga stanovalci sami zgradili preko 

Domplana, vendar ga sploh ne uporabljajo. Stanovalci so asfalt gradili s 

samoprispevkom, ceste se pa kaj dosti ne popravljajo. Javne razsvetljave tudi ni povsod. 

Tudi kvadratura stanovanjske površine se razlikuje od državne evidence. V zvezi s tem 

želi čim prej pisni odgovor. 

- Služnostna pot pri PGD Stražišče - na špici parcele s parc. št. 278/10, katera je last 

občine, si sosed g. Kikel prilašča služnostno pot, katero pa naj bi mu na občini tudi vpisali 

v zemljiško knjigo. S tem sosedom imajo gasilci že ves čas probleme, že iz časa, ko so 

gradili gasilski dom. Glede na stanje infrastrukture okoli gasilskega doma ima sosed 

dovolj prostora, da  s spodnje strani za gasilskim domom zapelje na svoje dvorišče in te 

služnostne poti ne rabi. Na občini je dosegel, da so na tej parceli ob gasilskem domu 

postavili tudi tablo: prepovedano parkiranje in ustavljanje, katere pa se on in njegovi 

delavci, ki delajo pri njem očitno ne držijo. Tabla velja tudi za gasilce, so z njo izgubili še 

dva parkirna mesta, katerih pa ob domu že tako primanjkuje, a g. Kikla to očitno ne 

zanima. Prav tako nastane problem ob prirejanju veselic, saj imajo tam postavljen šank 

za hrano in se sosed mirno spomni, da ima tam dovozno pot in da tega gasilci tam ne 

smejo imeti. Gasilci prosijo, da se preveri, kdo je odobril in mu vpisal služnost oz. kako je 

postopek potekal in na podlagi katerih osnov so mu priznali služnost. Glede parkirišča na 

Bantalah, ki ga je zgradila občina, predlagajo, da se uredi modra cona. 

- Na prejšnji seji je postavila vprašanje, ali je varna hoja zvečer po mestu in kanjonu reke 

Kokre? Na to vprašanje želi odgovor. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je tudi on dobil povečan znesek plačila odmere 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Obrnil se je na pisarno podpore, ki deluje vsak 

dan do začetka julija v avli Mestne občine Kranj. 

 

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je pojasnil, da je ravno zaradi nejasnosti 

organizirana pisarna podpora, kjer zavezanci za plačilo lahko preverijo komunalno opremo in 
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površine. Register nepremičnin je uradni register. Evidenca NUSZ do sedaj ni bila dovolj 

ažurna, kar se je pokazalo s primerjavo podatkov iz registra nepremičnin, zato prihaja do 

velikih razlik. Vsak ima možnost preveriti vse komunalne prispevke, odlok je identičen in 

dejansko gre za uskladitev podatkov, za bolj pravično stanje, kot je bilo v preteklosti. 

 

2. Janez Černe:  

- Varnost v cestnem prometu:  

-  Table 5x varnost v prometu – obvestilne table, ki jih najdemo na Cesti 1. Maja, 

Savskem mostu na Ljubljanski cesti ter drugje, so z leti postale precej obledele in 

praktično izgubile svoj namen, ker jih ne opazi nihče več. V sedanjem stanju so skoraj 

postale del drogov za javno razsvetljavo. Predlagal je, da se jih čim prej obnovi ali 

nadomesti z novimi.  

-  Prehodi za pešce – občinska oblast ogromno da na kolesarje in njihove potrebe, ne 

bi pa smeli pozabiti tudi na pešce. Predlagal je, da se označi tri nove prehode za 

pešce in sicer:   

a. Jelenov klanec – je v celoti brez prehoda za pešce, zato predlagam, da se 

ga označi vsaj pri novem stopnišču.  

b. Čirški klanec – kjer ga prečka pešpot in stopnišče iz Planine.  

c. Cesta Boštjana Hladnika – pri sečišču s Cesto talcev oziroma pešpotjo 

mimo Mestnega pokopališča Kranj . 

- Vprašal je, kaj je novega v zadnjem mesecu dni  pri porušenem mostu čez Kokro pri 

Hujah? 

- Nova informativna tabla pred Prešernovim Gajem – kar nekaj občanov je dvignilo obrvi ob 

novi tabli in režimskih prepovedi, ki so narisane na njej. Ko je razkazoval Kranj dvema 

Švedoma, sta se zelo nasmejala ob vseh teh prepovedih in dejala, da kaj takega na 

Švedskem ni videti že od osemdesetih let. To namreč odbija tako modernega turista, kot 

lokalne prebivalce in ustvarjajo osamelo znamenitost, ki se jo obišče le ob kaki obletnici. 

Večina teh prepovedi je del splošne kulture in s tako v oko padajočimi prepovedmi izpadajo 

žaljivo do inteligence obiskovalcev (npr. kurjenje ognja, drogiranje in pitje alkohola). Jezdenje 

kolesa sigurno ne paše v tak prostor, psi pa bi morali biti na vrvici, ne pa prepovedani. 

Predlagal je, da se zopet razmisli o načinu komuniciranja teh prepovedih in se jih uredi bolj 

življenjsko.   

- Delfinčki v Starem Kranju – v mestnem jedru so se pojavili številni na cesto narisani 

delfinčki, ki promovirajo eno dobro trgovino. Podpira inovativne tehnike v oglaševanju 

oziroma gverilski marketing, toda po njegovih profesionalnih izkušnjah je zanimivost in 

privlačnost ravno v začasnosti akcije. Takšne akcije namreč niso vedno v skladu s predpisi in 

lahko ustvarjajo nezadovoljno konkurenco. Pri tem ciljam na to, da bi zaradi permanentnosti 

lahko tudi ostali ponudniki začeli uporabljati cesto kot oglasni pano. Kot rečeno, s 

profesionalnega gledišča, z gverilsko akcijo z začasno talno barvo ob posebni ponudbi 

nekajkrat letno, ne bi imel nič proti; ob permanentnosti pa imam kar nekaj zadržkov. Zanima 

ga, kako uprava gleda na to?   

 

3. Mag. Andrej Šušteršič:  

- Vprašal je, ali je katero od projektantskih podjetij v kakršnikoli povezavi s svetniki oz. 

funkcionarji: Provia d.o.o. in Rolab d.o.o. PP-Miha Šubic 

- Vprašal je, katera obnovitvena dela so se izvajala na občinskih stanovanjih v obdobju 2014 

do danes in katera podjetja so ta dela v okviru upravljalca izvajala. Kdo pripravlja razpise in 

skrbi za evidenco izvedenih del po posameznih enotah ter hrani garancije izvajalcev?  
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- Vprašal je, kako se zaračunavajo najemnine za javne površine (javne prireditve, vrtovi in 

druge objekte, ki jih občina daje v najem), kdo pobira najemnino in kako se prikazuje kot 

prihodek, kdo izvaja kontrolo in skrbi za evidenco plačil?  

 

4. Mag. Igor Velov:  

- Predlagal je, da se novoimenovanim članom Častnega razsodišča pojasni, ali je njihova 

funkcija plačljiva ali ne. Nedvomno jasno je, da Pravilnik o plačah in plačilih občinskim 

funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles 

občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov ni prava 

pravna podlaga. 

 

Beti Jenko:  

- Občinska uprava naj ugotovi pravno podlago za plačljivost funkcije člana častnega 

razsodišča. 

 

Mag. Franci Rozman:  

- Postavlja se tudi vprašanje upravičenosti do plačila članov svetov javnih zavodov. 

Občinski svet o tem lahko odloči. 

 

Saša Kristan:  

- Tudi, če bo občinska uprava ugotovila upravičenost plačila funkcije, ni sredstev v 

proračunu. 

 

Sonja Mašić: 

- Predlagala je, da se sprejme sklep, da je funkcija člana Častnega razsodišča častna. 

 

Mag. Branko Grims:  

- Dodal je, da potek današnje seje kaže na nujnost avdio snemanja sej. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da ni prav, da se odgovornost prenese na mestni svet, ker je 

zaradi napačne interpretacije občinske uprave prišle do zagate. Očitno je prevladujoče 

mnenje sveta, da funkcija člana častnega razsodišča ne sme biti plačana. Vseeno pa naj 

občinska uprava opravi svoje delo in ugotovi, ali obstaja pravna podlaga za plačilo 

opravljanja funkcije člana Častnega razsodišča.  

 

5. Vlasta Sagadin: 

- Pred leti je bil sprejet prostorski akt v zvezi s komunalno cono v Hrastju. Zanimalo jo je, 

kakšne so trenutne aktivnosti v coni glede širjenja gospodarstva in kdaj bo cona zaživela.  

- V času prireditev je na Glavnem trgu postavljen večji oder. Zanimalo jo je, ali je oder last 

Mestne občine Kranj ali je najet? Če je oder najet, od koga in za kakšno ceno se najame?  

-  Občasno na stadionu na nogometnem igrišču v Kranju trenira tudi nogometna 

reprezentanca RS. Zanimalo jo je, ali jim Zavod za šport zaračuna najemnino za igrišče? 

Kdo dobi najemnino, občina ali zavod?  

 

6. Mag. Drago Štefe:  

- Zahvalil se je za označevalno tablo na vhodu v Prešernov gaj. Zelo pomembno je, da se v 

tem začetnem obdobju vrši pravi nadzor za prepovedi, ki so navedene na označevalnih 

tablah. Župan je obiskal Šolo zdravja v Prešernovem gaju. Podpira vse aktivnosti namenjene 

zdravju, le prostor se mu zdi zelo neprimeren, saj je Prešernov gaj posvečen prostor ter 
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naravni in kulturni spomenik. Šolo zdravja je treba opozoriti, da je v Kranju veliko bolj 

primernih prostorov ob šolah in raznih štadionih.  

- Na treh mestih (na Klancu, na Hujah in na Skalici) je zaradi porušenega mostu potrebno 

postaviti označevalno tablo: popolna zapora cesta. Predlagal je, da se na tem mestu zgradi 

lesen most, kot je postavljen pod Fockovo hišo enakih dimenzij in elementov. 

 

Mag. Franci Rozman:  

- Potrebno je določiti status Prešernovega gaja: ali je to park, ali pokopališče. Zaradi 

statusa so potem table upravičene in jih morajo obiskovalci upoštevati. 

 

 

Sašo Govekar, vodja Urada za tehnične zadeve, je povedal, da Prešernov gaj s 1.6.2015 

zaklepa varnostna služba. Nočni ogled se izvrši od 2.00 – 4.00 ure in gaj odklene ob 6.00 uri. 

V noči s 7.6. na 8.6. so bila fizično uničena vrata na zahodni strani, ključavnica in vertikalni 

stebri na nosilcih. Zadeva je bila predana policiji, podana ovadba proti neznanemu storilcu. 

Nastala je večja finančna škoda. Gaj s strani zavarovalnice ni zavarovan. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Mogoče bi bilo smiselno širšo kranjsko javnost obvestiti o akciji zapiranja Prešernovega 

gaja. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.45 uri. 

 

 

 

Zapisala:  

Milena Bohinc 

 

        Boštjan Trilar 

             Župan 


