Številka: 900-6/2017-7-(52/04)
Datum: 22.3.2017

ZAPISNIK

26. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 22.3.2017 ob 16.00 uri v
sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.
Sejo je vodil župan Boštjan Trilar.
Navzoči člani in članice Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Gorazd
Copek, Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Bojan
Homan, Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Boris Kozelj, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski,
Damijan Perne, Damjana Piškur, Natalija Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, Vlasta
Sagadin, Helena Sitar, mag. Drago Štefe, mag. Zoran Stevanović, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož
Terplan, Gregor Tomše, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, Ignac Vidmar, mag. Igor Velov, Darinka
Zorko in Tina Žalec Centa.
Poleg članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber –
direktorica občinske uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za
finance, Sabina Metelko iz Urada za splošne zadeve, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne
zadeve, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Vid Krčmar iz Urada za tehnične zadeve, Ana
Gradišar iz Urada za okolje in prostor, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Miha Juvan –
vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Janez Rakar – vodja Urada za družbene
dejavnosti, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Saša Smolej in
Evgenija Petak – Protim Ržišnik Perc d.o.o., Mile Hodnik – predsednik LAS MOK, Milena Bohinc in
Tatjana Kocijančič – Kabinet župana.
Navzoči predstavniki medijev: Peter Šalamon – Infonet media.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 28 članov in članic Mestnega sveta
Mestne občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.
Na mizo je bilo posredovano naslednje gradivo: seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK in poročilo
o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta ter odgovor na svetniško vprašanje glede specifikacije stroškov
čistilnega servisa. Na Poslovnik Mestnega sveta MOK vam je predložen Amandma na amandma št. 1
svetnika Janeza Černeta, amandmaje od 1. do 10. ste dobili z dodatnim gradivom poslano s 15.3.2017.
Danes je novo na mizi amandma predlagatelja k 141. In 152. členu Poslovnika.
Na dnevni red je uvrstil novo premoženjsko B. zadevo - Kazenska in odškodninska odgovornost Mohorja
Bogataja v zadevi Dimnikarstvo Dovrtel d. o. o.
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Predsedujoči je za 4. točko – Sprememba Statuta MOK po 99. členu veljavnega Poslovnika predlagal
hitri postopek, ker gre za manj pomembne spremembe.
Pripomb ni bilo na predlog za hitri postopek, zato je dal predsedujoči župan Boštjan Trilar v potrditev
naslednji
SKLEP:
Sprememba Statuta MOK se obravnava in sprejme po hitrem postopku.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).
Nato pa še naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.2.2017 ter poročila o izvršitvi
sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Sprememba Statuta MOK – hitri postopek
5. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj – 2. obravnava
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Či2 – centralne
dejavnosti v Čirčah – usklajen predlog - 2. obravnava
7. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za
leto 2016
8. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 25. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 22.2.2017 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Poročilo o izvršitvi sklepov je podala direktorica občinske uprave Senja Vraber. Hkrati je podala tudi
analizo stroškov javnih zavodov. V nadaljevanju se bo potrebno osredotočiti na programe izvajanja v
teh javnih zavodih. Pozvala je vse člane svetov javnih zavodov, da prevetrijo smotrnosti izvajanja
programov in morda tam najdejo še kakšne rezerv.
Razpravljali so: Vlasta Sagadin, Senja Vraber, Mirko Tavčar, Bojan Homan, Janez Černe.
Vlasta Sagadin je prosila, da se mestnemu svetu po elektronski pošti pošlje predstavljeno analizo.
Janez Černe je podal pripombo na dobesedni zapisnik in sicer je na 14. strani napačno navaden pri
razpravi, ki ni bila njegova, ampak je od Bojana Homana.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 25. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.2.2017 s pripombo, podano v razpravi
in poročilo o izvršitvi sklepov.
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).
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2. KADROVSKE ZADEVE
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razpravljali sta: dr. Andreja Valič Zver in Vlasta Sagadin.
Dr. Andreja Valič Zver:
- Vprašala je, kje se lahko varno ustavi avtomobil v bližini vhoda v zdravstveni dom za minuto ali dve,
da se pospremi invalida, starejšega ali bolnega človeka do vhoda ali dvigala v Zdravstveni dom
Kranj.
- Opozorila je, da so v novem prizidku zdravstvenega doma čakalnice na hodniku, kjer piha in je mraz.
Ni obešalnikov v čakalnici in ni papirnatih brisač v toaletah. Predlagala je, da naj se zadeva pregleda
in da se hodnik zapre s steklenimi pregradami, če so čakalnice na hodniku, konkretno v prvem
nadstropju prizidka.
Vlasta Sagadin je predlagala, da se to vprašanje prenese predstavniku občine v svetu javnega zavoda.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Mestna občina Kranj daje soglasje k imenovanju Liljane Gantar Žura, dr. med. spec. za direktorja OZG,
OE Zdravstveni dom Kranj za mandatno obdobje 5 let od 19.4.2017 do 18.4.2022.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu!

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2017 dopolnitev
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. A Premoženjskih zadev.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlagano ukinitvijo statusa grajenega javnega dobra na
zemljišču parcelna številka 676/5 k. o. Predoslje in nanjo nima pripomb.
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in nanj
nima pripomb.
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Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet se strinja z ukinitvijo statusa javnega dobra za zemljišče ob Domu KS Predoslje z namenom
prenosa zemljišča v upravljanje KS Predoslje
Razpravljali so: Bojan Homan, Gregor Tomše, Jože Rozman, Sonja Mašič, Marjan Bajt, mag. Andrej
Šušteršič in Mateja Koprivec.
Bojan Homan:
- Javno dobro je last vseh. Vsi ga lahko uporabljajo pod enakimi pogoji. Ko pride stranka na občino
in prosi za služnost na javnem dobrem, občina izda služnost za prekop, za uporabo ali za karkoli
drugega, za javno dobro. Vprašal je, kje in pod kakšnimi pogoji je zakonska osnova, da občina
zaračunava ljudem služnost. Prosi za konkreten odgovor do naslednje seje.
Gregor Tomše:
- Glede na to, da je to zemljišče namenjeno krajevni skupnosti in ga ljudje uporabljajo je predlagal,
da se legalizirajo objekti (brunarica in balinišče) na tozadevnem zemljišču.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parcelna številka 676/5 k.o. 2103 – Predoslje.
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).

B. Kazenska in odškodninska odgovornost Mohorja Bogataja v zadevi Dimnikarstvo Dovrtel d.
o. o.
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Razpravljali so: mag. Igor Velov, Janez Černe, mag. Zoran Stevanovič, mag. Franci Rozman, mag.
Barbara Gunčar, Mateja Koprivec in Boštjan Trilar.
Mag. Igor Velov je povedal, da se s predlaganim sklepom občina že vnaprej odpoveduje možnosti, da
Kranjčani in Kranjčanke dobijo nazaj denar davkoplačevalcev, ki jim je bil nezakonito odvzet. Menil je,
da mora občina s tem postopkom nadaljevati ali pa naj to točko župan umakne, da zadevo na kolegij
svetniških skupin, ki naj pretehta vsa dejstva.
Janez Černe se je popolnoma strinjal s prehodnim govorcem.
Glede na vso nadaljnjo razpravo je župan Boštjan Trilar ugotovil, da svet o zadevi ne želi odločati na
seji, zato je zadevo prekinil in preložil na eno naslednjih sej. Pred tem bo zadevo predložil na kolegij
svetniških skupin.

4. SPREMEMBA STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlaganim hitrim postopkom.
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Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet se je seznanil s spremembami v Statutu MOK in nima pripomb.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sprememba Statuta Mestne občine Kranj.
Sprejeto z dvotretjinsko večino vseh članov sveta (28 PRISOTNIH: 28 ZA).

5. POSLOVNIK MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija
Komisija predlaga sprejem amandmaja, in sicer da se na koncu tretjega odstavka 34. člena beseda
»izjemnih« nadomesti z besedo »tehtnih«
Komisija je v zvezi s predlaganimi amandmaji svetnika Janeza Černeta soglasno (4 ZA) sprejela
naslednje SKLEPE
Komisija se zaradi vsebinske narave predlaganih amandmajev pod št. 2, 3, 4, 5, 8, 9 in 10 ni opredelila.
Amandma št. 1: Snemanje sej in prenos po spletu – Komisija ugotavlja, da predlagani amandma ne
izpolnjuje zakonskih predpisov v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
Amandma št. 6: Izdajanje aktov v zvezi s pravicami in obveznostmi občinskih funkcionarjev s strani
KMVVI – Komisija ugotavlja, da je iz pravnega vidika amandma sprejemljiv, vendar bi s sprejetjem
operativno onemogočili izvajanje nalog, ki so podeljene na podlagi zakona, s tem pa bi povzročili tudi
dodatne stroške.
Amandma št. 7: Statutarno-pravna komisija in pristojnost podaje razlage Statuta – Komisija ugotavlja,
da amandma ni potreben, glede na to, da je po 4. točki 107. člena poslovnika Statutarno pravna komisija
pristojna za pripravo predlogov za obvezne razlage predpisov, ki jih sprejme svet iz svoje pristojnosti.
Poleg tega pa se pojasnjuje, da se 7. točka istega člena dejansko navezuje na določbo 180. člen
poslovnika, v skladu s katero lahko predsedujoči sejo sveta prekine in zaprosi za razlago Statutarno
pravno komisijo. Da statutarno pravna komisija razlaga poslovnik, je tu navedeno zaradi smiselne
celote.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Kranj
obravnava).

(2.

Komisija za gospodarstvo:
Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Kranj – 2.
obravnava.
Sosvet za krajevne skupnosti:
Sosvet se je seznanil s spremembami Poslovnika MOK in nima pripomb.
Komisija za pritožbe:
Komisija soglasno sprejema amandma k 27. členu, katerega besedilo se spremeni tako, da se glasi:
»Zvočno, slikovno in video snemanje sej sveta izvaja izključno notranja organizacijska enota mestne
uprave, ki je pristojna za organizacijo dela sveta, in predstavniki javnih občil ter drugi vabljeni na sejo,
pod pogojem, da se snemanje izvaja na način, ki ne moti delovnega poteka seje sveta.«
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Stanovanjska komisija:
Stanovanjska komisija se je seznanila z gradivom.
Razpravljali so: mag. Zoran Stevanovič, mag. Igor Velov, Janez Černe, Bojan Homan, Jože Rozman,
Gregor Tomše, Damijan Perne, Vlasta Sagadin, mag. Janez Frelih, Bojan Homan.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje
AMANDMAJE:
Amandmaja št.1 z amandmajem na amandma:
Besedilo 4. člena, (2) točke se spremeni tako, da se v celoti glasi:
„(2) Svet zagotavlja javnost dela z obveščanjem javnosti o svojem delu, z navzočnostjo občanov in
predstavnikov javnih občil na svojih javnih sejah, z objavljanjem informacij javnega značaja, določenih
z zakonom, z neposrednim prenosom sej Sveta in objavo dokumentov na spletni strani MOK, z uradnim
objavljanjem splošnih aktov MOK, z objavljanjem sklicev sej sveta in njegovih delovnih teles, gradiv za
točke dnevnega reda teh sej in njihovih zapisnikov ter na druge načine v skladu s predpisi MOK ob
hkratnem zagotavljanju varstva osebnih podatkov.“
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se v celoti glasi::
„27. člen
(1) Zvočno, slikovno, video snemanje sej sveta in njihov neposredni prenos na spletni strani izvaja
izključno notranja organizacijska enota mestne uprave, ki je pristojna za organizacijo dela sveta.
Zvočno, slikovno, video snemanje lahko izvajajo tudi predstavniki javnih občil.
(2) Neposredni prenos sej prek spleta se izvaja le na sejah, ki so javne, kot to določa ta poslovnik in
praviloma na tistih, ki potekajo v sejni sobi številka 16 stavbe MOK.
(3) Neposredni prenos in arhiv prenosov sta javnosti na voljo pod zavihkom Mestni svet, na spletni strani
MOK.
(3) Če občinski funkcionar, poročevalec ali drug razpravljavec ne želi, da se njegovo javljanje snema,
mora pred sejo to izrecno sporočiti notranji organizacijski enoti mestne uprave, ki je pristojna za
organizacijo dela sveta.“
Besedilo 98. člena se spremeni tako, da se v celoti glasi:
„98. člen
(1) Dobesedni zapisnik se zapiše na podlagi zvočnega in video zapisa poteka seje ter se objavi na
spletni strani MOK.
(2) Zvočni in video zapis se hranita najmanj 4 leta in sta na voljo svetnikom, županu, predlagatelju
obravnavanega gradiva in zainteresirani javnosti.“
Amandma ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 13 ZA, 11 PROTI, 5 VZDRŽANIH).
Amandma št. 2:
Besedilo 39. člena, (3) točke se spremeni tako, da se v celoti glasi:
„(3) Na slavnostno sejo se poleg svetnikov vabi predsednike krajevnih skupnosti MOK, predstavnike
mestne uprave, častne občane in druge osebe, za katere tako določi župan.“
Amandma sprejet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 1 PROTI,
0 VZDRŽANIH).
Amandma št. 3
Besedilo 67. člena, (2) točke se spremeni tako, da se v celoti glasi:
„(2) Glasovnica, ki ni izpolnjena v skladu z navodilom o načinu glasovanja, je neveljavna. Prazna
glasovnica se šteje, da je glas neopredeljen.“
Besedilo 68. člena, (1) točke, osme alineje se spremeni tako, da se v celoti glasi:
„- številu glasov »za«, številu glasov »proti« in številu neopredeljenih glasov oziroma pri glasovanju o
kandidatih podatke o številu glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat.“
Amandma ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 4 ZA, 20 PROTI, 4 VZDRŽANI).
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Amandma št. 4
Besedilo 88. člena se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Predsedujoči lahko na predlog predlagatelja posamezne točke oziroma podtočke po odprtju razprave
kadarkoli odloči, da se obravnava zadeve (točke ali podtočke) preloži na eno od naslednjih sej ali konča.
Na predlog svetnika lahko z navadno večino enako odloči tudi Svet.“
Amandma ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 12 ZA, 10 PROTI, 7 VZDRŽANIH).
Po krajši razpravi mag. Franca Rozmana, Bojana Homana, mag. Igorja Velova, Mateje Koprivec, Saše
Kristan, mag. Janeza Freliha o amandmaju št. 5, ki govori o onemogočanju neopredeljenega glasu je
predsedujoči župan Boštjan Trilar prekinil sejo mestnega sveta za 15 minut in vodje svetniških skupin
povabil v svojo pisarno za uskladitev o amandmaju št. 5.
PREKINITEV
Ob 18. 33 se je seja mestnega sveta nadaljevala.
Bojan Homan je povedal, da svetniška skupina SDS zapušča sejo, ker je bil kršen Statut in Poslovnik
in nedemokratično vodena seja.
Po posvetu z vodji svetniških skupin so se dogovorili, da predsedujoči župan Boštjan Trilar da na
glasovanje naslednji
SKLEP:
Točka 5. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj se prekine in nadaljuje z naslednjo točko
dnevnega reda. V vmesnem času pravna služba pripravi amandma na amandma št. 5. in nadaljuje z
obravnavo prekinjene točke.
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).

6. ODLOK
O
SPREMEMBAH
IN
DOPOLNITVAH
OBČINSKEGA
PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA ČI2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH – USKLAJEN
PREDLOG – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno poročilo so podali Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Saša Smolej in Evgenija
Petek iz podjetja Protim Eržišnik Perc.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Mag. Drago Štefe, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah OPPN območja Či2 – centralne
dejavnosti v Čirčah – 2. obravnava in nima pripomb.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega
prostorskega načrta Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah (2.obravnava).
Razpravljal je mestni svetnik Marjan Bajt.
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Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Či2 –
centralne dejavnosti v Čirčah.
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

7. POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V
MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2016
Uvodno poročilo sta podala Janez Rakar, vodja Urada za družbene dejavnosti in Mile Hodnik,
predsednik Lokalne akcijske skupine v Mestni občini Kranj, ki je tudi predstavil Raziskavo o tveganem
vedenju osnovnošolcev v Mestni občini Kranj.
Stališče komisije:
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija se je seznanila s Poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v
Mestni občini Kranj za leto 2016.
Razpravljali so: Jakob Klofutar, Natalija Polenec, Tina Žalec Centa, Ignac Vidmar, Gorazd Copek, mag.
Andrej Šušteršič in Mile Hodnik.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v Mestni
občini Kranj za leto 2016.
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA).

5.POSLOVNIK MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA –
NADALJEVANJE RAZPRAVE
Župan Boštjan Trilar je podal z vodji svetniških skupin usklajen amandma na amandma št. 5 k 59., 63.,
67., 68., 90. in 167. členu Poslovnika. Ker so predlagani amandmaji med seboj vsebinsko povezani na
način, da bi sprejem le enega ali nekaterih pomenil neenotno ureditev delovanja mestnega sveta, je
predlagal, da se o njih glasuje kot o enem amandmaju.
Predsedujoči je dal v potrditev naslednje
AMANDMAJE:
Amandma na amandma št. 5:
A) Amandma k 59. členu:
Besedilo 59. člena se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Z dvigovanjem rok se glasuje, kadar glasovalna naprava ne deluje ali kadar je seja v prostoru, kjer
take naprave ni. Predsedujoči pred glasovanjem z dvigom rok preveri sklepčnost. Glasujejo lahko samo
svetniki, ki so dvignili roko pri ugotavljanju sklepčnosti. Pri vprašanju, kdo je »za«, svetniki, ki se
opredeljujejo »za«, dvignejo roko, pri vprašanju, kdo je »proti«, pa dvignejo roko svetniki, ki se
opredeljujejo »proti«, ostali prijavljeni svetniki pa se štejejo kot neopredeljeni.«
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B) Amandma k 63. členu:
Besedilo tretjega odstavka 63. člena se dopolni tako, da se v celoti glasi:
»(3) Število dejansko navzočih svetnikov je enako številu prevzetih glasovnic. Sklepčnost se ugotavlja
na podlagi števila prevzetih glasovnic.«
C) Amandma k 67. členu:
Besedilo drugega odstavka 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prazna glasovnica se šteje kot neopredeljen glas.«
Doda se nov, tretji odstavek:
»(3) Glasovnica, ki ni izpolnjena v skladu z navodilom o načinu glasovanja, je neveljavna.«
D) Amandma k 68. členu.
Doda se nova, zadnja alineja:
»- številu glasov, ki štejejo kot neopredeljeni.«
E) Amandma k 90. členu:
Briše se beseda »samo«, tako da se člen glasi:
»Predlogi sklepov morajo biti postavljeni tako, da se o njih lahko glasuje »za« ali »proti«.«
F) Amandma k 167. členu:
V petem odstavku se na koncu doda vejica in besedilo: »v nasprotnem primeru se šteje glas kot
neopredeljen«, tako da se odstavek v celoti glasi:
»(5) Če se tajno glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se
na glasovnici obkroži beseda »za« ali »proti«, v nasprotnem primeru se šteje glas kot neopredeljen.«
Doda se nov, šesti odstavek:
»(6) Glasovnica, ki ni izpolnjena v skladu z navodilom o načinu glasovanja, je neveljavna.«
Amandma sprejet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov (24 PRISOTNIH: 24 ZA).
Amandma št. 6:
Besedilo 106. člena 5. točke se spremeni tako, da se glasi:
„5. v potrdilo Svetu daje akte, ki jih izdaja v zvezi s pravicami in obveznostmi občinskih funkcionarjev v
skladu z zakonom“
Amandma ni bil sprejet (25 PRISOTNIH: 8 ZA, 17 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Janez Černe je umaknil amandma št. 5 na 90. člen, ki govori o onemogočanju vzdržanega glasu.
Razpravljali so: mag. Primož Terplan, mag. Igor Velov, Janez Černe, mag. Barbara Gunčar in Mateja
Koprivec.
Po končani razpravi je dal predsedujoči naprej v potrditev naslednje
AMANDMAJE:
Amandma št. 7:
Besedilo 107. člena 7. točke se spremeni tako, da se glasi:
„7.podaja razlago poslovnika in statuta“
Amandma ni bil sprejet (23 PRISOTNIH: 5 ZA, 17 PROTI, 1 VZDRŽAN).
Amandma št. 8:
Besedilo 116. člena 2. točke se črta.
Amandma sprejet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 1
PROTI, 0 VZDRŽANIH).
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Amandma št. 9:
Besedilo 126. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seje delovnih teles sveta se praviloma sklicujejo v prostorih MOK.“
Amandma ni bil sprejet (23 PRISOTNIH: 4 ZA, 18 PROTI, 1 VZDRŽAN).
Amandma št. 10
V tretjem odstavku predlaganega 141. člena poslovnika se črta besedilo »pristojna delovna telesa
najkasneje zadnji delovni dan pred sejo sveta,«, tako da se tretji odstavek 141. člena glasi:
»(3) Amandmaje z obrazložitvami mora svetnik poslati notranji organizacijski enoti mestne uprave,
pristojni za organiziranje dela sveta, najmanj tri delovne dni pred sejo sveta, predlagatelj gradiva,
najmanj četrtina svetnikov in župan pa lahko vložijo amandmaje do konca razprave o posameznem
členu.«
Amandma sprejet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov (24 PRISOTNIH: 17 ZA, 1 PROTI,
6 VZDRŽANIH).

Amandma št. 11
V prvem odstavku 152. člena Poslovnika se črta besedilo »pristojna delovna telesa pa najkasneje zadnji
delovni dan pred sejo sveta« in vejica pred tem besedilom, tako da se prvi odstavek 152. člena glasi:
(1) Amandmaje k predlogu proračuna morata svetnik in delovno telo poslati notranji organizacijski enoti
mestne uprave, pristojni za organiziranje dela sveta, najmanj tri delovne dni pred sejo sveta. Župan in
najmanj četrtina svetnikov lahko vložijo amandmaje k predlogu proračuna do konca razprave o predlogu
proračuna na seji sveta. Amandma k predlogu proračuna mora biti obrazložen.«
Tretji odstavek 152. člena Poslovnika se črta.
Amandma sprejet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI,
4 VZDRŽANI).
Amandma št. 12:
Besedilo 167. člena, prve točke se spremeni, tako da se glasi:
„(1) Kadar svet glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasovanje izvede po abecednem vrstnem
redu priimkov kandidatov.“
Amandma ni bil sprejet (23 PRISOTNIH: 11ZA, 12 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Po končanem glasovanju o amandmajih je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj s sprejetimi amandmaji.
Sprejeto z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1
VZDRŽAN).
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8. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA
Dr. Andreja Valič Zver (vprašanja podala pri Kadrovskih zadevah):
- Vprašala je, kje se lahko varno ustavi avtomobil v bližini vhoda v zdravstveni dom za minuto ali
dve, da se pospremi invalida, starejšega ali bolnega človeka do vhoda ali dvigala v Zdravstveni
dom Kranj.
- Opozorila je, da so v novem prizidku zdravstvenega doma čakalnice na hodniku, kjer piha in je
mraz. Ni obešalnikov v čakalnici in ni papirnatih brisač v toaletah. Predlagala je, da naj se
zadeva pregleda in da se hodnik zapre s steklenimi pregradami, če so čakalnice na hodniku,
konkretno v prvem nadstropju prizidka.
Bojan Homan (vprašanje podal pri Premoženjskih zadevah).
- Javno dobro je last vseh. Vsi ga lahko uporabljajo pod enakimi pogoji. Ko pride stranka na
občino in prosi za služnost na javnem dobrim, občina izda služnost za prekop, za uporabo ali
za karkoli drugega, za javno dobro. Vprašal je, kje in pod kakšnimi pogoji je zakonska osnova,
da občina zaračunava ljudem služnost. Prosi za konkreten odgovor do naslednje seje.
1. Vlasta Sagadin:
- Ob stopnicah v župno cerkev v starem Kranju je nameščen pano za prireditve, ki zelo ovira pot
oziroma prehod. Prosila je, da se ta pano prestavi na bolj primerno mesto.
- Predlagala je, da se v spomladanskem času opravi preventivna akcija Policije, Mestnega redarstva,
Sveta za preventivo v cestnem prometu in Agencije za varnost v prometu s tematiko ozaveščanja
kolesarjev, kako se pravilno vozi po kranjskih ulicah skozi stari Kranj, po pločnikih itn.
2. Mag. Primož Terplan:
- V Slovenskih novicah je bil dne 2.3.2017 na strani 4 objavljen kritični članek novinarke Špele Ankele,
ki govori o propadanju starega mestnega jedra in v zvezi s tem o serijskem zapiranju trgovin. Župan
je na eni od prejšnjih seje razlagal ravno obratno. Zanima ga, kaj od tega je sedaj res, ali navedbe
novinarke držijo in kakšne ukrepe za oživitev mestnega jedra načrtujejo v prihodnje.
- V proračunu 2017 so predvidena sredstva za odkup zemljišč, za projekt pločnik Golnik – Goriče.
Pred kratkim je imel župan sestanek z odgovornimi na pristojnem ministrstvu in ga zanima, kako
napreduje projekt? Kdaj lahko pričakujemo prve korake? So že začeli z odkupi zemljišč? Se bo
občina pri tem po pomoč obrnili na vodstva lokalnih skupnosti?
- V zadnjem času so verjetno vsi opazili precejšen problem smradu v ozračju, zaradi polite gnojevke
v okolici strnjenih naselij, kar je povzročilo precej negodovanj prebivalcev v strnjenih naseljih.
Zanima ga, kako v zvezi s tem lahko oz ali bodo ukrepale ustrezne službe na MOK. Če ni urejeno,
se to lahko uredi z odlokom? Pri tem so krajani Golnika še posebno izpostavili problem prevoza
težkih delovnih strojev skozi strnjena stanovanjska naselja, kjer je že delno omejen promet večjih
vozil? Ali se lahko omeji tudi promet težke mehanizacije samo za tranzit skozi strnjena naselja in
conah umirjenega prometa in se tako prepreči dodatni smrad v stanovanjskih naseljih ter zagotovi
večja varnost otrok v teh prometnih conah. Prosil je za vaše predloge rešitev problema.
Na vsa vprašanja želi pisne odgovore.
Župan Boštjan Trilar je podal nekaj ustnih informacij glede lokalov v starem Kranju, Tanja Hrovat pa
glede pločnika Golnik – Goriče.
3. Mag. Ana Pavlovski:
- Zanimalo jo je, kako mestna uprava gleda na to, da je Gasilsko reševalno službo Kranj zapustil eden
najboljših gasilcev Matej Kejžar. To vprašanje naj se prenese tudi direktorju GRS Kranj, ki naj pisno
odgovori na podlagi česa, kako in zakaj je ocenil, da Matej Kejžar ni več primeren za vodjo gasilske
operative. Ali je res direktor zaposlil svojega sina in če ga je, na katerem delovnem mestu. Ali se je
direktor izložil iz odločanja o tem? Na podlagi česa je sin, v kolikor je bil res izbran, izpolnjeval pogoje
oziroma je bil najboljši med vsemi kandidati, primeren za zaposlitev. Vprašala je, ali je bilo res glede na
to, da je pomanjkanje gasilcev v GRS Kranj zapolnjeno delovno mesto tajnice. Če to drži, jo zanima, ali
je res tajnica prav tako v sorodstvenem razmerju z direktorjem.
4. Damjana Piškur:
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- Ljudje, ki hodijo v mesto, posebej v soboto in nedeljo se pritožujejo, da ni nobene gostinske ponudbe,
ni hrane in ni sladoleda. Tarnajo tudi glede sanitarij, ki jih ni. Predlagala je, da se gostince spodbudi v
tej smeri.
- Opozorila je na slabo stanje ceste od podjetja Karun do križišča na Zlatem polju. Cesta je še vedno
tlakovana. Stanovalci blokov ob tej cesti se pritožujejo nad hrupom. Če se bo gradil nov avtobusni
terminal, bo nujno obnoviti to cesto. Predlagala je, da se za namen obnove te ceste odpre NRP.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da je občina že podala vlogo za uporabno dovoljenje za javno stranišče
v starem Kranju. In še ena dobra novica, pričelo se bo z gradnjo obeh prehodov za pešce, prvi na Zlatem
polju pri vojašnici in drugi pri Planetu Tuš. Gostinska ponudba je odvisna od gostincev v mestu. Ponudba
res ni zadostna. Občina in Zavod za turizem se bosta trudila vzpodbuditi gostince za tovrstno ponudbo.
5. Marjan Bajt:
- Na današnji seji mestnega sveta so obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN Čirče 2.
Šlo je torej le za spremembo veljavnega OPPN za povečanje stavbe Hofer, ki zajema širši prostor. Ta
je predvidel tudi priključitev območja tega OPPN na vzhodno obvoznico in neustrezno in nelogično
kolesarsko površino ob Smledniški cesti zaradi katere morajo kolesarji na razdalji 100 metrov dvakrat
prečkati cesto. Ob sprejemanju prostorskih aktov opažam, da MOK nima neke dolgoročne strategije
oblikovanja prostora, pač pa se prilagaja investitorjem. Ti se seveda želijo pozicionirati ob glavne cestne
prometnice in se nanje tudi neposredno priključevati. To velja tudi za OPN Čirče, ki je bil sprejet leta
2014 ob zaključku prejšnjega mandata, ki na vzhodni strani Ceste Boštjana Hladnika, odpira nov kare
ob tem, da v Kranju obstaja nekaj neurejenih in opuščenih območij, ki bi jim veljalo dati novo vsebino,
na primer v neposredni bližini območje nekdanje mlekarne. Med pomembnimi usmeritvami v mehanizmu
celostnih trajnih naložb, ki enajstim mestnim občinam v Sloveniji namenja 140 mio eur, so tudi ukrepi
za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, ureditev degradiranih zemljišč. To prinaša uredba EU št.
1303/2013. Tudi mestna občina se vključuje v ta evropski projekt, zato je toliko bolj nerazumljivo, da pri
načrtovanju prostora ne sledi modernim smernicam. Zlasti to velja za trgovske centre, ki kot sateliti
nastajajo na obrobju Kranj, medtem ko staro mestno jedro zamira. Zato je podal naslednje predloge:
1. Pri načrtovanju prostora naj mestna oblast teži k uporabi obstoječih degradiranih območij in ne odpira
novih karejev na obrobju mesta. Investitorje naj usmerja v odpiranje poslovalnic v starem mestnem
jedru.
2. Na glavnih mestnih prometnicah je treba ohranjati čim večjo prometno propustnost, zato je treba novo
načrtovane prostorske enote priključevati na podrejene ceste.
3. Pripravljavce prometne dokumentacije za področje kolesarskih povezav zavežemo k pridobivanju
mnenja Komisije varno kolesarim, ki se v Mestni občini Kranj ukvarja z načrtovanjem kolesarskih
površin.
Mag. Igor Velov in mag. Janez Frelih sta menila, da za take predloge podanih premalo strokovnih podlag
in informacij.
Župan Boštjan Trilar je predlagal, da glede prvega predloga svetnika Bajta občinska uprava pripravi
strokovne podlage in o tem mestni svet odloča na naslednji seji.
6. Sonja Mašić
- Predlagala je, da naj se v Mestni občini Kranj podobno kot v drugih mestih označujejo reke z
označevalnimi tablami.
- Vprašala je, kdo je dal dodatno označiti parkirna mesta pred zdravstvenim domom za zaposlene v
porodnišnici. Opozorila je, da ko nekdo pripelje starejšega občana v zdravstveni dom nima nikjer
parkirati ali pustiti avtomobila za minuto ali dve.
Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da so parkirišča v garaži pod zunanjim parkiriščem
ob ZD Kranj delno v lasti etažnih lastnikov prizidka k zdravstvenemu domu, to so zasebniki,
zobozdravniki, diagnostiki. Ob gradnji prizidka smo poslovne prostore ponujali na način, da so obenem
lahko kupili tudi parkirna mesta, tako da so parkirišča kot rečeno delno lastniška. Na zgornjem delu
parkirišča, ki je označen za BGP, je dejansko lastništvo Ministrstva za zdravje oziroma v upravljanju
BGP, ker je bilo zemljišče že prej njihovo, mi smo za potrebe gradnje prizidka od Ministrstva za zdravje
dobili le stavbno pravico na delu, ki smo ga potrebovali.
Predsedujoči župan Boštjan Trilar je ugotovil, da je navzočih 18 svetnikov in svetnic in da je seja
sklepčna.
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7. Janez Černe:
- Nekdanji vhod v Globus postaja ilegalno parkirišče. Prosil je upravo, da skupaj z občinskim
inšpektoratom pogleda po možnostih za preprečitev parkiranja. Če pristojnosti občina nima, naj se stopi
v kontakt s stečajno upraviteljico in prepreči to ilegalno parkiranje.
- Na direktorja Komunale Kranj naj se naslovi vprašanje, koliko denarja bo morala plačati Komunala
Kranj Romanu Šteru, ker naj bi delovno sodišče ugotovilo, da je bil nezakonito odpuščen. Vprašal je še,
s kakšnimi razlogi ga je Komunala Kranj odpustila.
- Mala Mežaklja je s 1.2.2017 dobila uporabno dovoljenje, zato ga zanima, kaj to pomeni za kranjski
odvoz smeti.
8. Mag. Igor Velov:
- Želi pisni odgovor na vprašanje, kako kaže s prehodom za pešce v Žabnici in prehodom pod Šmarjetno
goro.
9. Mag. Janez Frelih:
- Ob neurju je odneslo eno četrtino lesene konstrukcije jezu reke Save ob Majdičevem otoku. Jez je
namenjen zaščiti vdora vode na Majdičev otok. Predlagal je, da občina ugotovi, kdo je to dolžan popraviti
in se ga na to opozori.
10. Ignac Vidmar:
- Predlagal je, da se kolesarje, ki nepravilno vozijo po cestah, pločnikih in starem Kranju kaznuje.
- Na Šucevi ulici na Primskovem imajo nedokončan pločnik, ker lastnik ne proda zemljišča za izgradnjo
pločnika. Zanimalo ga je, ali se na tem področju kaj dogaja. Ob njegovem zemljišču je za preglednost
ceste razraščena živa meja, ki bi jo bilo potrebno porezati. Predlagal je, da se v to vključi tudi
medobčinski inšpektorat.
- Vprašal je, zakaj so vse velike prireditve v centru mesta Kranja. Pozabljajo se pa na obrobje mesta.
- Vprašal je, kdaj se bodo pričela dela na kanalizaciji Kokrica – Mlaka.
- Izpostavil je vprašanje krajanov Gorič, zakaj so bili zapostavljeni zaradi kanalizacije in sprašujejo, če
bodo imeli subvencionirane čistilne naprave.

Seja je bila zaključena ob 21.05 uri.

Zapisala
Milena Bohinc

Boštjan Trilar
ŽUPAN
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