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Svet       
Slovenski trg 1, 4000 Kranj  

 
 
 

 
 

 

Številka: 900-8/2016-10-(52/04) 

Datum:   6.4.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

15. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 6.4.2016 ob 17.00 uri v sejni dvorani 

številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Boštjan Trilar. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Marjan Bajt, Gorazd Copek, Nina Langerholc 

Čebokli, Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, 

Bojan Homan, Beti Jenko, Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Saša Kristan, Sonja Mašić, Sanda Nikolić, 

Damijan Perne, Damjana Piškur, Natalija Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, Vlasta 

Sagadin, Helena Sitar, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Ignac Vidmar in 

Darinka Zorko. 

 

Odsotni so bili: mag. Ana Pavlovski, mag. Zoran Stevanović, mag. Drago Štefe, mag. Andrej 

Šušteršič, mag. Primož Terplan in Gregor Tomše. 

 

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

občinske uprave, Janez Rakar – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, 

Mateja Koprivec – vodja Urada za splošne zadeve, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, 

Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Miha Juvan – 

vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Daša Meglič – vodja Urada za družbene 

dejavnosti, Robert Zadnik – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Marjana Eržen – 

sodelavka iz Službe notranje revizije Kranj, Vera Rutar – zunanja sodelavka iz podjetja RRD Domžale 

ter Milena Bohinc, Judita Tkalec in Tatjana Kocijančič – Kabinet župana. 

 

Navzoči predstavniki medijev: Branka Jurhar – Radio Triglav, Vilma Stanovnik – Gorenjski glas, 

Tinkara Zupan - STA in Peter Šalamon – Infonet media. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 26 članov in članic Sveta Mestne občine 

Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  

 

Na podlagi sklepa nadaljevanja 14. seje Sveta Mestne občine Kranj je dal v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED:  

1. Premoženjske zadeve 

2. Odlok o občinskem podrobnem načrtu za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje – dopolnjen 

osnutek 

3. Odlok o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju – 2. obravnava 
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4. Poročilo o izredni notranji reviziji o pravilnosti vodenja in izkazovanja terjatev in obveznosti v 

Zavodu za turizem Kranj v letu 2013 

5. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način 

plačevanja 

6. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

1. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je predlagal, da se premoženjske zadeve obravnavajo v paketu in 

vprašal, če ima kdo pri kakšni zadevi pomislek 

 

Janez Černe:  

- Predlagal je, da se izvzamejo iz skupne obravnave točki I. in J. 

 

SKUPNA OBRAVNAVA PREMOŽENJSKIH ZADEV A – H: 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve- 

 

Stališča komisij:  

 

Tako Statutarno pravna komisija, kot Komisija za finance, Komisija za pridobivanje in opremljanje 

stavbnih zemljišč, Komisija za kmetijstvo in Stanovanjska komisija so podale pozitivno mnenje k 

premoženjskim zadevam. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje  

 

SKLEPE:  

 

A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 - 

dopolnitev« sprejel naslednji 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 

2016. 

 

 

B. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016 - dopolnitev  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 

2016. 

 

 

C. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 733/0 k.o. 2088 - 

Goriče  

 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parcelna številka 733 k.o. 2088 – Goriče. 

 

 

D. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3024/6, k.o. 2134 - Žabnica  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 3024/6, k.o. 2134 – 

Žabnica. 
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E. Izvzem iz javnega dobra dela nepremičnine parc. št. 263/5, k.o. 2098 - Struževo  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 263/5, k.o. 2098 – 

Struževo, ki bo po predhodni parcelaciji dobilo novo parcelno številko.  

 

 

F. Izvzem iz javnega dobra dela nepremičnine parc. št. 907/2, k.o. 2128 – Zgornja Besnica 

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 907/2, k.o. 2128 – 

Zgornja Besnica.  

 

 

G. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1119, k.o. 2102 - Kokrica  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 1119, k.o. 2102 – 

Kokrica. 

 

 

H. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem - podaljšanje  

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s podaljšanjem najemne pogodbe, sklenjene na podlagi 

postopka izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja v najem v skladu z določili 29. člena Pravilnika o 

dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006 – 

ZUE, 11/2009, 81/2011, 47/2014). 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).  

 

 

 

I. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1185/1 in 1187/2, k.o. 2131 - Stražišče 

 

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 sklepi pod točkami Premoženjskih zadev, se z 

njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predloženimi premoženjskimi zadevi.  

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 

nanj nima pripomb.  

 

V razpravi, v kateri so sodelovali: Janez Černe, Vlasta Sagadin, Boštjan Trilar in Mateja Koprivec, je 

mag. Igor Velov predlagal, da se tozadevna nepremičnina iz javnega dobra izvzame v tistem delu, ki 

se potrebuje za izvedbo treh odbojkarskih igrišč s tem, da se ne posega v nogometno igrišče. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 1185/1 in 1187/2, k.o. 

2131 – Stražišče. Iz javnega dobra se tozadevna nepremičnina izvzame v tistem delu, ki se potrebuje 

za izvedbo treh odbojkarskih igrišč s tem, da se ne posega v nogometno igrišče. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

J. Program prodaje delnic Gorenjske banke d.d. v lasti Mestne občine Kranj 

 

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 sklepi pod točkami Premoženjskih zadev, se z 

njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predloženimi premoženjskimi zadevi.  

 

Po razpravi, v kateri sta sodelovala Janez Černe in Mateja Koprivec, je dal predsedujoči v potrditev 

naslednja  

 

SKLEPA: 

 

1. Sprejme se posamezni program prodaje premoženja v lasti Mestne občine Kranj, št. 476-1/2016-

7-41/20, z dne 14.3.2016, v katerem je predvidena prodaja 1282 delnic Gorenjske banke d.d., 

Kranj. 

2. Mestna občina Kranj proda delnice Gorenjske banke, d.d., Kranj, po prodajni ceni, ki ne sme biti 

manjša od ocenjene vrednosti te naložbe.  

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

K. Odprtje novega projekta v NRP 

 

Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  

 

Razprava:  

 

Bojan Homan je predlagal Mestni občini Kranj, da napne vse moči in dokaže ARSO, da se uredi tudi 

srednja poplavljenost Bitenj, kar je pomembno pri sprejemu novega Občinskega prostorskega načrta. 

V Bitnjah je že več let želja po novogradnjah, kar se trenutno ne more izvesti zaradi srednje 

poplavljenosti tega območja.  
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Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

1. V proračun Mestne občine Kranj za leto 2016 se uvrsti NRP 40600204 ZADRŽEVALNO 

PONIKOVALNO POLJE TRENČA-BANTALE.  

2. Na novi NRP z nazivom 40600204 ZADRŽEVALNO PONIKOVALNO POLJE TRENČA-BANTALE 

se v proračunu za leto 2016 prerazporedijo sredstva v skupni višini 625.000 € kot sledi: 

a) iz obstoječega NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale, postavke 231016 Urejanje 

vodnih virov in voda v višini 620.000 €, podkonta 420401 Novogradnje 

na 40600204 ZADRŽEVALNO PONIKOVALNO POLJE TRENČA-BANTALE, postavko 

231016 Urejanje vodnih virov in voda v višini 620.000 €, podkonto 420401 

Novogradnje. 

b) iz obstoječega NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale, postavke 231016 Urejanje 

vodnih virov in voda v višini 620.000 €, podkonta 420801 Investicijski nadzor 

na 40600204 ZADRŽEVALNO PONIKOVALNO POLJE TRENČA-BANTALE, postavko 

231016 Urejanje vodnih virov in voda v višini 5.000 €, podkonto 420801 Investicijski 

nadzor. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

2. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA EUP BI 

42 – ZGORNJE BITNJE (OPPN ZGORNJE BITNJE) – DOPOLNJEN OSNUTEK 

 

Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor in Vera Rutar – zunanja 

strokovna sodelavka iz RRD Domžale.  

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem načrtu za del območja EU P BI 42 - 

Zgornje Bitnje - dopolnjen osnutek – 1. obravnava in z njim soglaša, 3 člani ZA in 1 član VZDRŽAN. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z  dopolnjenim osnutkom Odloka o občinskem  podrobnem 

načrtu za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje. 

 

V razpravi so sodelovali: Marjan Bajt, Ignac Vidmar, Natalija Polenec, Bojan Homan, mag. Janez 

Frelih, Vlasta Sagadin, Sonja Mašić, Janez Ziherl in Vera Rutar. Izpostavljeno je bilo:  

- trenutna prometna ureditev Bitenj je ena izmed najbolj perečih zadev, 

- glede na današnje razmere naj se za stanovanjsko enoto določi več kot dva parkirna mesta,  

- v tujini so trendi, da se zgradi parkirna mesta pod stavbami, 

- pri snovanju proračuna bi bilo potrebno upoštevati, da Bitnje potrebuje nov vrtec, 

- občina naj se urbanizmu posveti celovito, 

- soglasje Zavoda za kulturno dediščino ni bilo potrebno, ker se ne nahaja v tem območju. 

 

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

 

SKLEP: 
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Sprejme se dopolnjen osnutek (prva obravnava) Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje v prvi obravnavi. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

3. ODLOK O NARAVNEM REZERVATU GLINOKOPNIH BAJERJEV Z OKOLICO NA BOBOVKU 

PRI KRANJU – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, načelnik Urada za okolje in prostor. 

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku 

pri Kranju - 2. obravnava in z njim soglaša. Člani komisije želijo pojasnila, kje bodo zagotovljena 

parkirna mesta in predlagajo, da se strokovno pristopi k rešitvi problema. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico 

na Bobovku pri Kranju (druga obravnava).       

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija se je seznanila z gradivom in nanj nima pripomb. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z 

okolico na Bobovku pri Kranju – 2. obravnava. 

 

V razpravi so sodelovali naslednji člani in članice Sveta MOK: Marjan Bajt, Janez Černe, mag. 

Barbara Gunčar, Bojan Homan, mag. Igor Velov, Jože Rozman, Boris Vehovec in Janez Ziherl.  

 

Janez Černe je predlagal, da se o predlogu odloka glasuje, z dodatnim sklepom, da se Svet MOK na 

naslednji seji seznani in odloča o investiciji in nameravani gradnji na tem območju.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA:  

 

1. Sprejme se Odlok o Naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju.  

 

2. Na naslednji seji se bo Svet Mestne občine Kranj seznanil in odločal o investiciji in nameravani 

gradnji na tem območju.  

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
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4. POROČILO O IZREDNI NOTRANJI REVIZIJI O PRAVILNOSTI VODENJA IN IZKAZOVANJA 

TERJATEV IN OBVEZNOSTI V ZAVODU ZA TURIZEM KRANJ V LETU 2013 

 

Uvodno poročilo je podala notranja revizorka iz Službe notranje revizije Kranj Marjana Eržen. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Poročilom o izredni notranji reviziji o 

pravilnosti vodenja in izkazovanja terjatev in obveznosti v Zavodu za turizem Kranj v letu 2013. 

 

V razpravi so sodelovali: Janez Černe, Vlasta Sagadin, mag. Franci Rozman, Natalija Polenec, mag. 

Igor Velov, Vlasta Sagadin, Irena Dolenc, Marjana Eržen in župan Boštjan Trilar. Izpostavljeno je bilo, 

da je bila zaradi izredne notranje revizije za leto 2013 redna notranja revizija prestavljena, ker 

praviloma se notranje revizije v javnih zavodih opravljajo na tri leta.  

 

Janez Černe je predlagal, da mestni svet pozove župana, da odredi notranjo revizijo poslovanja 

Zavoda za turizem Kranj za leti 2014 in 2015.  Župan Boštjan Trilar je povedal, da za tak sklep ni 

pravne podlage. Notranjo revizijo odredi župan brez sklepa mestnega sveta in da si mestni svet ne 

more vzeti pristojnosti, katerih nima. 

Mag. Igor Velov je dodal, da ima svojo vlogo v Zavodu za turizem Kranj svet zavoda, ki ima po odloku 

o ustanovitvi svoje pravice in dolžnosti, ki jih mora mestni svet upoštevati. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

Svet MOK se je seznanil s poročilom o izredni notranji reviziji o pravilnosti vodenja in izkazovanja 

terjatev in obveznosti v Zavodu za turizem Kranj v letu 2013. 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 19 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

5. ODREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH 

PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA, NJENA VIŠINA IN NAČIN 

PLAČEVANJA  

 

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 predlagano Odredbo o določitvi javnih parkirnih površin, 

kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja. 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija se je seznanila z gradivom in občinskemu svetu predlaga, da se točka ne sprejme. 

 

V razpravi so sodelovali: Jože Rozman, Marjan Bajt, mag. Igor Velov, Helena Sitar, Janez Černe, 

Bojan Homan, mag. Barbara Gunčar, Vlasta Sagadin, župan Boštjan Trilar in Miha Juvan. 

Izpostavljeno je bilo:  
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- Problematika parkiranja na Zlatem polju, predvsem okrog Zdravstvenega doma. Analiza  

mirujočega prometa za celotno območje Mestne občine Kranj bo pokazala, kako se lotiti 

problematike na pravi način. 

- Ali je res potrebno odstraniti zapornico na parkirišču Brioni? 

- Zloraba in nadzor parkirnih kartic. 

- Tudi za prebivalce starega mestnega jedra, ki imajo trenutno zastonj parkiranje, bi se moralo 

parkiranje zaračunavati, vsaj simboličen znesek na primer npr. 100 eur/letno. Tudi za 

prebivalce Planine ali Zlatega polja bi po tej logiki morali narediti dodatna zastonj parkirišča. 

- Zakaj se v odlok ni vključilo parkirišče za Župančičevo ulico? 

- Predlog, da se začasna kolesarnica, postavljena na treh parkirnih mestih nasproti glavnega 

vhoda v občinsko stavbo, prestavi na Slovenski trg. Parkirna mesta naj se vzpostavijo v 

prvotno stanje oziroma funkcijo. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer 

se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

 

6. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA 

 

1. Bojan Homan:  

- Zanimajo ga vzroki za izstop Občine Naklo iz Medobčinskega inšpektorata Kranj. Vprašal je še, ali 

bodo potem v MIK ukinili določeno število redarjev.  

 

Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, je povedal, da mu niso jasni vzroki, zakaj je 

Občina Naklo izstopila, niti ni bilo napovedano. Njihova namera je, da se priključijo Občini Radovljica. 

Ostale informacije v zvezi z izstopom niso znane. MIK je imel v načrtu zapolniti sistemizacijo in 

zaposliti še dva nova redarja, vendar se s tem izstopom to ne bo izvršilo. 

 

Bojan Homan:  

- Zanimalo ga je, zakaj so se v zadnjem času zamenjali nekateri vodilni kadri v Komunali Kranj. Po 

informacijah ostalih županov, občin ustanoviteljic, želi Komunala Kranj vsiliti povišanje cen 

kanalščine in drugih storitev. Vprašal je, kaj se dogaja.  

 

Župan Boštjan Trilar je kot predsednik Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj povedal, da je bilo z 

župani soustanovitelji veliko razprave, ki se nanaša na delovanje Komunale v zadnjih 10ih letih. 

Poslovni načrt Komunale za leto 2016 je bil sprejet. Cene kanalščine so  predpisane s trenutno 

veljavnim državnim zakonom.  

 

Bojan Homan:  

- Pravilnik o sofinanciranju športa, zakaj se dobrim športnim panogam zmanjšujejo sredstva, manj 

znanim panogam pa dodeljuje več sredstev. Želi pojasnilo in točno analizo pravilnika, s 

prednostmi in pomanjkljivostmi. Očitno je kar precej športnih panog prikrajšanih in precej športnih 

panog, ki so pridobila dodatna sredstva in so zadovoljna.  

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da postopek še ni zaključen. Ko bo, bo občinska uprava lahko podala 

konkretno analizo. 
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2. Vlasta Sagadin:  

- Ravno tako je izpostavila razdelitev sredstev po Pravilniku o sofinanciranju športa, saj sta se nanjo 

obrnila dva atletska kluba. Želela je, da se ponovno preveri obstoječi veljavni pravilnik, komu in 

koliko se je naredila krivica, koga se favorizira in drugo.  

- Za najem prostorov za Galerijo Prešernovih nagrajencev v Pavšlarjevi hiši plačuje občina 2.100 

€/mesečno. Zanimalo jo je, kdo postavlja ceno najema in ali nima občina v Kranju kakšnega 

drugega prostora v lasti, primernega za galerijsko dejavnost.  

- Zanimalo jo je, ali bo Mestna občina Kranj glede na stanje v Gorenjskem muzeju kaj posegla v 

sam zavod. Nadaljuje se mobing zaposlenih. Odstopajo predstavniki Mestne občine Kranj. V 

zavodu pa nastaja strokovna škoda. Namera izpostave muzeja v Bohinju je, da se priključi Občini 

Bohinj.   

 

Boštjan Trilar, župan, je povedal, da ko se bo postopek zaključil, bo pravilnik o sofinanciranju 

pregledan in obrazložen tu na mestnem svetu. Glede Galerije Prešernovih nagrajencev je povedal, da 

zagotovo bi se dalo najti cenejše prostore. Na drugi strani je pa obstoječa galerija izjemno lepa in 

obiskana. Ministrstvo za kulturo za galerijo in Teden slovenske drame prispeva znesek 50.000 €. Se 

pa strinja s pobudo, da se preveri, ali je možno dobiti stroškovno cenejše prostore za Galerijo 

Prešernovih nagrajencev v ustrezni primerljivi kvaliteti. Kranj se s to galerijo in Tednom slovenske 

drame postavlja kot neko središče kulture.  

 

3. Irena Dolenc:  

- Jeseni se je zaključila investicija Mestne občine Kranj čistilna naprava. V mesecu novembru 2015 

je čistilna naprava začela s poskusnim obratovanje. Čistilna naprava Zarica naj bi čistila in 

nevtralizirala odplake brez negativnih vplivov na okolje. To pomeni troje: voda iz čistilne naprave 

mora biti čista, presežen ne sme biti nivo hrupa in emisija plinskih ter prašnih delcev v ozračju 

mora ustrezati dovoljenim okoljskim normativom. Kmalu bo poteklo pol leta poskusnega 

obratovanja čistilne naprave, jo zanimajo prvi rezultati meritev teh treh dejavnikov. Zanimalo jo je, 

kdo izvaja meritve in kako potekajo, ali so meritve permanentne ali le na izbrana časovna 

obdobja? Ali se meritve opravljajo le na enem kraju, to je čistilna naprava Zarica, ali potekajo 

meritve tudi v bližnjih naseljih?  

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da se je občina že povezala s podjetji, ki so preko 

Ministrstva za okolje in prostor, registrirani za opravljanje dejavnosti meritev. Na kakšen način in 

časovno obdobje se bodo opravljale meritve in o izsledkih bodo lahko poročali, ko se bodo meritve 

opravile. 

 

Darinka Zorko:  

- Prebivalci so zaznali smrad takoj po začetku obratovanja čistilne naprave Zarica. Kmalu potem so 

skupaj s civilno iniciativo in krajevno skupnostjo aktivno pristopili in želeli informacije, kaj se 

dogaja. Na Komunali Kranj so jim pojasnili, da so bile začetne težave, smrad se je zmanjšal. 

Prebivalci Drulovke in Orehka pa želijo biti tekoče obveščeni o vseh zadevah na čistilni napravi, ki 

vpliva na kakovost bivanja na tem območju. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da so mu na Komunali pojasnili, da se proces biologije vzpostavlja. 

Nekaj časa traja, da se razvijejo ustrezne bakterije za proces razkrajanja. Potrebna je bila sanacija 

gnilišča, zato se je v vmesnem obdobju uporabljal star način razkrajanja.  

 

4. Jožef Rozman: 

- Ob obnovi slaščičarne Carniola nasproti Mestne knjižnice Kranj so začasno odstranili eno stojalo za 

kolesa zaradi lažjega dela. To stojalo je trenutno na sosednjem vrtu in bi ga bilo potrebno postaviti 

nazaj. Želel je, da se ta zadeva uredi.  

- Opozoril je, da ročna tipka na semaforju za pešce ob Vrtcu Janina ne deluje. Prosil je, da se to 

popravi.  
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5. Janez Černe:  

- Glede na to, da so v Občini Cerklje na Gorenjskem začeli odpadke odvažati iz podjetja Snaga 

Ljubljana, ga je zanimalo kaj se bo zgodilo z deležem te občine v Komunali Kranj. Dodatno je še 

vprašal, čemu je vzrok, da Mestno občino Kranj zapuščajo iz skupnih služb ostale občine.  

- Na Supervizorju od 1.2.2016 ni več zabeležen namen plačil in transakcij, ki jih Mestna občina Kranj 

opravlja do poslovnih subjektov.  

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je Občina Cerklje pogodbo s Snago Ljubljana podpisala že pred 

sedmimi leti in to je samo posledica te pogodbe. Kako si župan Občine Cerklje predstavlja 

sodelovanje pa si v Svetu ustanoviteljev niso enotni. Občina Cerklje ima svoj delež, vendar bo iz 

njihove strani nekaj manj prihodkov. Vse občine morajo do konca leta pripraviti razpis za dolgoročno 

zbiranje in predelavo odpadkov in tu bo verjetno še kakšna sprememba. 

Glede Supervizorja je povedal, da se na občini ni nič spremenilo, kar se tiče knjiženja transakcij 

občine. Bo pa občina to preverila.  

 

Vprašanja Janeza Černeta poslana po elektronski pošti:  

- Kanjon Kokre v centru mesta Kranj velja za edini kanjon v Evropi, ki pelje čez mestno jedro, česar 

se na MOK premalo zavedajo. Očitno se na lastno roko planirajo dodatne gradnje in sečnja 

dreves iz strani stanovalcev. Gradijo se vrtički in posega se naravo, ki čemer Kranj izgublja bitko 

za ohranitev svojih naravnih lepot. 

V priponki je poslal fotografijo, ki kaže kako stanovalci gradijo svoje grede, sekajo drevesa in se 

sicer nepreverjeno širijo na druge bregove. Prosil je, če lahko preverijo oziroma pozovejo pristojne 

inštitucije, da preverijo legalnost ter, če je možno, zaustavijo širjenje in poseganje zasebnih 

interesov v javno lastnino in zeleni kanjon Kokre. Prosil je torej odgovor, ali so ti posegi legalni in v 

skladu z prostorskimi načrti? Ter kako bo MOK ukrepala, če niso? 

Prav tako ga je zanimalo še naslednje:  

 Zakaj se kljub obnovi in končanju projekta Gorki iz Starega Kranja v Kokro še vedno 

izteka kanalizacija, čeprav bi morali biti priklopi na nove kanalizacijske cevi že zdavnaj 

urejeni? 

 Zakaj MOK rabi 1 leto in še vedno ne stoji podrti most? Kakšen je predviden znesek 

investicije v novi most? 

 Kakšne načrte ima MOK z ureditvijo sprehajalnih poti?  

 Ali obstaja nadzor odlaganja smeti na bregovih kanjona Kokre, saj "pomije" dejansko letijo 

čez okna. Občutek, ki ga imamo sprehajalci je kot da bi živel v 16. stoletju? Kako bo MOK 

ukrepal glede odlaganja smeti in hrane, ki leti iz oken stanovalcev?  

 

- Svetu MOK na naslednji redni seji v obravnavo in sprejem je predlagal sklep o zahtevi Sveta MOK 

za vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo RS. 

 

- V medijih spremljajo dogajanje glede morebitnega baseball igrišča na Kokrici. Glede tega je 

posredoval naslednja vprašanja: 

 Za katero prvenstvo se želi izgraditi baseball igrišče? 

 Kaj konkretno je planirano v projektu novega baseball igrišča in športnega parka? Prosim tudi 

za skico. 

 Poleg športnih igrišč, kaj od podporne infrastrukture zajema projekt? 

 V katerih prostorskih aktih je predvidena novogradnja športnih objektov na tem področju? 

 Kakšna je časovnica projekta izgradnje in potem prvenstva? 

 Kakšna je finančna konstrukcija? V kolikšni meri se bo projekt financiral iz javnih sredstev? 

Če, kje in koliko v proračunu je predvideno financiranje MOK?  

 Ali Odlok NR Bobovek v kakršnikoli obliki pokriva predvidena igrišča? 

 Ali igrišča kakorkoli vplivajo na Naravni park Bobovek?  

 Kdaj in katere razgovore ter usklajevanje je do sedaj opravila uprava na temo tega projekta - 

investitorji, lokalna skupnost, lokalna društva in zainteresirana javnost? 
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- Nanj so se obrnili zaskrbljeni prebivalci Planine 3 in sicer v zvezi s skupnim premoženjem, kjer so 

bili investitorji, a je pravno-formalno še vedno lastnik občina. 

Kupci stanovanj v blokih na Planini 3 so bili ob gradnji le-teh investitorji v stanovanja ter skupno 

infrastrukturo, kot so zelenice, parkirišča, podzemna parkirišča, zaklonišča in tako dalje, kar imajo 

zapisano tudi v originalnih kupoprodajnih pogodbah. Torej so defacto lastniki vse te 

infrastrukture. Gre za podobno zgodbo kot pri kotlovnici Planina, kjer so bili leta '71 investitorji 

prebivalci. 

Kakorkoli, ta zemljišča in prostori so danes še vedno v formalni lasti MOK. 

Zanimalo ga je, kdaj bo MOK začela postopek vračanja lastništva te infrastrukture prebivalcem? 

Prav tako prosi za pričakovano časovnico vračanja. 

Pred novim letom so bile obnovljene stopnice iz Ljubljanske ceste na Stražiško ulico. Renovacija 

je bila, po mnenju mnogih, ki dnevno uporabljajo te stopnice, zelo slaba. Zato ga zanima 

naslednje: 

 Kdo in kdaj je naročil ta projekt? 

 Kdo je bil izvajalec, koliko je stalo in kdaj je bilo plačano? 

 Kdo je bil nadzornik in kdo je odobril narejena dela? 

 Ali je kdo iz uprave šel pogledat in preverit kakovost zaključenega projekta? 

 

- V zvezi s projektom Urbane prenove Planine ga je zanimalo naslednje: 

 Kdaj je bil odobren?; Kako in kdo ga je odobril? 

 Kdo ga izvaja? 

 Za kakšen denar izvajalec izvaja celoten projekt, iz katere postavke proračuna in kaj/kdaj je 

bilo že plačano in kaj še bo? 

 Omenjena so bila sredstva EU - konkretno na denar katerih fondov EU se predvideva pri 

projektu in koliko? 

 

- Zaprosil je za pomoč uprave glede pisanja odloka o občinskem glasilu.  

 

 

6. Mag. Barbara Gunčar:  

- Iz različnih javnih zavodov, katerih je ustanoviteljica Mestna občina Kranj, po različnih 

komunikacijskih kanalih prihajajo različni reklamni materiali za dogodke. Predlagala je, da 

komunikacijsko strategijo in povezovanje vseh javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina 

Kranj, prevzame Zavod za turizem in kulturo Kranj. 

- Vprašala je, kako je z izgradnjo kanalizacije na Mlaki?  

- Vprašala je, ali se res ponoči vozi mulj iz Drulovke v Tenetiše?  

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da je za izgradnjo kanalizacije na Mlaki že izdano 

gradbeno dovoljenje. Pridobili so vsa soglasja lastnikov zemljišč, ki so lastniki zemljišč na konkretni 

trasi izgradnje kanalizacije. Pripravljajo študijo izvedljivosti vplivov  na okolje in vse ostale zahtevane 

dokumente s strani Ministrstva za okolje in prostor za izdajo odločbe o sofinanciranju tega projekta in 

projekta Britof, Predoslje. Ta vloga bo v kratkem oddana v Ljubljano, dela naj bi se v najboljšem 

primeru po izboru izvajalca in pridobitve odločbe, pogodbe o sofinanciranju pričela v jesenskih 

mesecih letošnjega leta.  

 

Župan Boštjan Trilar je glede komunikacijske strategije vseh javnih zavodov povedal, da je to zadevo 

treba urejati v času sprejemanja proračunov. Trenutno imajo v okviru poslovnih načrtov zavodi ta 

sredstva zagotovljena. Poudaril je, da se je pri Galeriji Prešernovih nagrajencev v zvezi s tem pojavil 

velik odpor pri uporabnikih teh storitev.  

 

7. Ignac Vidmar:  

- Predlagal je, da se prouči možno, da se lastnikom objektov ob gradnji nove kanalizacije zagotovi 

priklop kanalizacije iz kleti.  

- Predlagal je, da se pri Domu krajanov na Primskovem parkirišče vzpostavi v modro cono.  
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Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da zakonodaja določa priklop kanalizacijskega 

priključka na nivoju pritličja. Ob izvajanju projekta Gorki 1. faza je občina opazila, da bi lahko lastnikom 

objektov prišla nasproti, zato so se pri projektiranju območij Britof, Predoslje in Mlaka upoštevali nivoji 

obstoječe kanalizacije, ki jo trenutno ima posamezen objekt. V kolikor bo mogoče, bo kanalizacija 

poglobljena in omogočen priklop tudi na nivoju kleti. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc        Boštjan Trilar 

              Župan 

 


