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ZAPISNIK

31. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj v sredo, dne 18.10.2017 ob 16.00 uri v sejni dvorani
številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.
Sejo sta vodila župan Boštjan Trilar in podžupan Boris Vehovec.
Navzoči člani in članice Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Alenka
Benčina, Gorazd Copek, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar,
Bojan Homan, 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, mag. Igor Velov, Ignac Vidmar, Darinka Zorko in Tina
Žalec Centa.
Odsoten je bil član Janez Černe.
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, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne,
Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe, Vid Krčmar – strokovni sodelavec iz Urada za tehnične zadeve, Eva Mlakar
– Služba notranje revizije, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Petra
Krainer – Domplan Kranj, Marko Kocjančič – Komunala Kranj in Janko Kramžar – Snaga Ljubljana,
Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič – Kabinet župana.
Navzoči predstavniki medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas, Miran Šubic – Dnevnik, 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 Mestnega sveta MOK,
poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta, odgovor MIK-a na vprašanje izvajanja radarskih meritev,
odgovori Urada za okolje in prostor, odgovor g. Francu Rozmanu glede pravilnosti izvedbe volilnih
opravil in dodatna pojasnila k točki 6. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi komunalnih
odpadkov.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je umaknila prvotni predlog in na mizo posreduje
spremenjen predlog za točko 2.B. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda
Kranjski vrtci.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je, ker ni bilo predlagane nobene premoženjske zadeve, 3. točko
umaknil iz dnevnega reda. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
Posredovan je bil predlog za umik 6. točke Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov z območja Mestne občine Kranj s strani svetnika Janeza Černeta in s strani Komisije za
prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo.
Glede umika 6. točke je predlagatelj, župan Boštjan Trilar, povedal, da je koncesijska pogodba zelo
kompleksna in da se je na obravnavah na sejah komisij pojavilo veliko odprtih vprašanj. Svetniki mag.
Andrej Šušteršič, mag. Janez Frelih, Marjan Bajt in Darinka Zorko so sodelovali v obširni razpravi
civilne iniciative in na seji sveta KS Orehek Drulovka, kjer so uspešno rešili odprta vprašanja.
Predlagal je, da točka ostane na dnevnem redu, jo obravnavajo, poslušajo poročila in odgovore
Komunale Kranj in Snage Ljubljana. Potem bo točko preložil na naslednjo sejo in danes o tem mestni
svet ne bo odločal.
Razpravljali so naslednji svetniki in svetnice: mag. Zoran Stevanović, Irena Dolenc, mag. Drago Štefe,
mag. Ana Pavlovski, Bojan Homan in Boštjan Trilar župan.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Točka 6. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj
se umakne z dnevnega reda današnje seje
Sklep ni bil sprejet (30 PRISOTNIH: 14 ZA, 16 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH).

Ker ni bilo nadaljnje razprave, je dal predsedujoči v potrditev naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20.9.2017 ter poročila o
izvršitvi sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Volilna opravila za volitve v Državni svet RS 2017
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Br1-BRITOF JUG
(usklajen predlog) – 2. obravnava
5. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Mestne občine
Kranj – osnutek
6. Predlogi za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Kranj za leto 2017
7. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (27 PRISOTNIH: 20 ZA, 6 PROTI, 1 NEOPREDELJEN).
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 30. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE
20.9.2017 IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Poročilo o izvršitvi sklepov 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podala direktorica mestne
uprave Senja Vraber.
Razpravljal je Jožef Rozman, ki je povedal, da ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje in prosil
za dopolnitev. Namreč ni predlagal dodatne osvetlitve prehoda za pešce na Bleiweisovi ulici, ampak
dodatno svetlobno oznako znaka, ki označuje prehod za pešce.
Druge razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20.9.2017 ter poročilo o izvršitvi
sklepov.
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 2 NEOPREDELJENA).

2. KADROVSKE ZADEVE
A. Imenovanje nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja
SKLEPA:
1. Ignacu Vidmarju z dne 4.9.2017 preneha funkcija predsednika Komisije za kmetijstvo.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Mestnem svetu Mestne občine Kranj.
2. Za predsednico Komisije za kmetijstvo se imenuje Alenko Benčina, članico Mestnega sveta Mestne
občine Kranj.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Mestnemu svetu Mestne občine Kranj in velja do
izteka mandata dosedanji sestavi Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN)

B. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Kranjski vrtci
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je umaknila prvotni predlog in na
mizo posredovala spremenjen predlog za točko 2.B. Imenovanje nadomestnega predstavnika
ustanovitelja v Svet zavoda Kranjski vrtci.
Razpravljal je mag. Andrej Šuštaršič, ki je želel, da v uvodnem poročilu pri tovrstnih imenovanjih
vedno navede, kateri kandidati so bili prijavljeni.
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednja
SKLEPA:
1. Jakobu Klofutarju kot predstavniku ustanovitelja z dne 20.9.2017 preneha funkcija člana Sveta
zavoda Kranjski vrtci.
2. Za nadomestnega predstavnika ustanovitelja, Mestne občine Kranj, se v Svet zavoda Kranjski
vrtci imenuje mag. Franc Rozman, Trojarjeva 33, Kranj.
Sklepa začneta veljati naslednji dan po sprejemu na Mestnem svetu!
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 2 NEOPREDELJENA).
C. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Bolnišnica za
ginekologijo in porodništvo Kranj
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razpravljal je Bojan Homan, ki želi prejeti poročilo, koliko kvot so v tem mandatu dosegle posamezne
politične stranke in liste.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
V Svet javnega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj se kot predstavnika Mestne
občine Kranj imenuje Viktor Mohorič.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu.
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 21 ZA, 4 PROTI, 1 NEOPREDELJEN).

D. Imenovanje treh predstavnikov v Svet zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske
(LEAG)
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razpravljala sta svetnik mag. Branko Grims in župan Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Za tri predstavnike, člane Sveta javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), in
sicer za 2 predstavnika, ki prihajata iz podjetij ali strokovnih združenj in 1 predstavnika, ki prihaja iz
področja proizvajalcev, distributerjev, univerze, civilne družbe ali raziskovalnih centrov, se imenujejo:
1. Janez Jereb
2. Peter Krelj
3. Luka Šink
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu.
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 20 ZA, 5 PROTI, 1 NEOPREDELJEN).
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3. VOLILNA OPRAVILA ZA VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS 2017
a. Izvolitev predstavnikov Mestne občine Kranj v volilno telo za volitve člana državnega sveta
2017
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP:
Mestna občina Kranj bo glede na število prebivalcev in glede na 40. člen Zakona o državnem svetu, po
katerem ji pripada dvanajst elektorjev, izvolila dvanajst predstavnikov Mestne občine Kranj v volilno telo
9. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta.
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA).

b. Predlog za kandidata za člana državnega sveta
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Stališč drugih komisij ni bilo.
V razpravi so sodelovali: mag. Zoran Stevanović, Gorazd Copek, mag. Franc Rozman, Mateja
Koprivec, Irena Dolenc, Bojan Homan, mag. Igor Velov, mag. Primož Terplan, Darinka Zorko, mag.
Barbara Gunčar, mag. Andrej Šušteršič, mag. Branko Grims, Jožef Rozman in mag. Ana Pavlovski.
V razpravi je svetnica Irena Dolenc podala naslednji pobudi:
- Mestni svet glasuje o vseh treh kandidatih po vrstnem abecednem redu,
- Glasovanje se opravi tajno, v skladu z 61. členom Poslovnika Sveta MOK.
Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve, je glede prve pobude povedala, da postopek
predložitve kandidata v potrditev mestnemu svetu urejajo veljavna Pravila za izvolitev predstavnikov
Mestne občine Kranj v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta, ki so bila sprejeta na podlagi Zakona o državnem svetu. Način glasovanja o
predlogu za kandidata je ravno tako določen v pravilih, v 7. členu in sicer svet mestne občine Kranj
javno glasuje o predlogu za kandidata za državni svet.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Za kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov se določi:
Mag. Igor Velov, Tominčeva cesta 17, Kranj.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnemu.
Sprejeto z večino vseh opredeljenih članov sveta (32 PRISOTNIH: 18 ZA, 14 PROTI)
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c. Predlog liste kandidatov za elektorje
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Stališč drugih komisij ni bilo.
Na začetku razprave je kandidat za elektorja Marjan Bajt ustno podal odstopno izjavo.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je pozval Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da pripravi nov dopolnjen predlog liste dvanajstih kandidatov za elektorje in ob 17.45 uri odredil 20
minut odmora.
*ODMOR
Ob 18.10 uri je Mestni svet Mestne občine Kranj nadaljeval z delom.
Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je povedal, da se
je komisija sestala v prostorih županstva in predstavil sklep komisije - dopolnjen predlog liste, in sicer
se na predlog kot dvanajsta kandidatka uvrsti: mag. Ana Pavlovski.
Razpravljali so: Saša Kristan, mag. Ana Pavlovski, mag. Franci Rozman, mag. Branko Grims, mag.
Zoran Stevanović, Jože Rozman, Gorazd Copek, Boštjan Trilar.
Po razpravi sta svojo ustno izjavo o odstopu od kandidature podali mag. Ana Pavlovski in Damjana
Piškur.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je pozval Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da pripravi nov dopolnjen predlog liste dvanajstih kandidatov za elektorje in ob 18.45 uri odredil 15
minut odmora.
*ODMOR
Ob 19.05 uri je Mestni svet Mestne občine Kranj nadaljeval z delom.
Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je povedal, da se je
komisija ponovno sestala v prostorih županstva. H komisiji je pristopila Damjana Piškur in povedala, da
je bila njena odstopna izjava preuranjena in, da jo umika. Predsednik komisije je predstavil sklep
komisije - dopolnjen predlog liste, in sicer se na predlog kot dvanajsta kandidatka uvrsti Sonja Mašić.
Tako Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se za predstavnike Mestne
občine Kranj v volilno telo 9. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta se izvolijo:
1. Matjaž Cimerman
2. Gorazd Copek
3. Saša Dolinar
4. Matjaž Homovec
5. Uroš Logonder
6. Sonja Mašić
7. Vekoslav Panigaz
8. Boštjan Paušer
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9.
10.
11.
12.

Damjana Piškur
Jožef Rozman
Miha Štangl
Boris Vehovec

O predlogu so razpravljali: mag. Branko Grims, mag. Primož Terplan, Bojan Homan in Gorazd Copek.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Za predstavnike Mestne občine Kranj v volilno telo 9. volilne enote za izvolitev člana državnega
sveta se izvolijo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Matjaž Cimerman
Gorazd Copek
Saša Dolinar
Matjaž Homovec
Uroš Logonder
Sonja Mašić
Vekoslav Panigaz
Boštjan Paušer
Damjana Piškur
Jožef Rozman
Miha Štangl
Boris Vehovec

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu.
Sprejeto z večino vseh opredeljenih članov sveta (29 PRISOTNIH: 15 ZA, 11 PROTI, 3
NEOPREDELJENI).

Župan Boštjan Trilar je vodenje seje predal podžupanu Borisu Vehovcu.
4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM
NAČRTU BR1-BRITOF JUG (USKLAJEN PREDLOG) – 2. OBRAVNAVA
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Petra Krainer, strokovna
sodelavka iz družbe Domplan Kranj.
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 spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu Br 1 – Britof jug (usklajen predlog) – 2. obravnava in nima pripomb.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija se je seznanila z usklajenim predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu območja Br1 – BRITOF JUG (2. obravnava).
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči podžupan Boris Vehovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta območja Br 1 – Britof
jug – druga obravnava.
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA).

5. ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST
KOMUNALNIH
ODPADKOV
IN
ODLAGANJA
OSTANKOV
PREDELAVE
ALI
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Z OBMOČJA MESTNE OBČINE KRANJ –
OSNUTEK
Uvodno poročilo sta podala Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter
Marko Kocijančič, direktor Komunale Kranj.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija se strinja s predlaganim besedilom s predlogom, da se obrazložitev osnutka odloka dopolni z
utemeljitvijo razlogov za neposredno podelitev iz 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila s predstavitvijo Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov za območje Mestne občine Kranj – osnutek (predlog za skrajšan postopek).
Predlog Komisije je, da se točki 6. in 7. umakneta z dnevnega reda 31. seje Sveta MOK z namenom,
da se člani podrobneje seznanijo s problematiko. Poleg tega je potrebno informirati tudi prebivalce v čim
večji meri. Nato sledi razprava na seji Sveta MOK. (4 člani ZA, 1 član PROTI)
Komisija za gospodarstvo:
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z
območja Mestne občine Kranj in ima pomisleke glede uravnoteženosti določil za oba partnerja.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z
območja Mestne občine Kranj.
Vodenje seje je prevzel župan Boštjan Trilar.
V obširni razpravi so sodelovali: mag. Branko Grims, Vlasta Sagadin, Bojan Homan, mag. Drago Štefe,
Irena Dolenc, Primož Terplan, Jože Rozman, Boris Kozelj, Jakob Klofutar, Miha Juvan, Marko
Kocijančič, Janko Kramžar in Boštjan Trilar.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je preložil nadaljevanje te točke na naslednjo sejo mestnega sveta.

6. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2017
Uvodno poročilo je podal mag. Igor Velov, predsednik Komisije za nagrade in priznanje.
Razpravljali so: mag. Branko Grims, mag. Igor Velov, Bojan Homan, mag. Franc Rozman, Saša Kristan,
Boštjan Trilar.
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Mag. Branko Grims:
- Predlagal je, da se za leto 2017 podelita dva naziva častni občan Mestne občine Kranj in da poleg
dr. Milivoja Veličkovića Perata dobi naziv časti občan tudi dr. Dušan Petrač, kot mednarodno
priznani strokovnjak na znanstvenem področju vesoljske tehnike.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje
SKLEPE:
I.
Za leto 2017 se podelita dva naziva častni občan Mestne občine Kranj.
Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA).
II.
1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2017 prejme
 Dr. Milivoj Veličković Perat
- za uspešno razvojno delo na področju zdravstva in športa


Dr. Dušan Petrač
- kot mednarodno priznani strokovnjak na znanstvenem področju vesoljske tehnike

2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2017 prejme
 Kolesarski klub Kranj
- za uspešno 60-letno delo na lokalni, državni in mednarodni ravni
3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2017 prejmejo
 gospod Sandi Murovec
- za uspešno promocijo in prepoznavnost Kranja kot športnega mesta


gospa Metka Štok
- za uspešno uveljavljanje Šole zdravja na področju rekreativnega športa



PGD Trstenik
- za uspešno 80-letnico delovanja na področju lokalnega gasilstva



Medgeneracijsko društvo »Z roko v roki«
- za sožitje generacij in medgeneracijsko povezovanje za kakovostno življenje starejših

4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2017 prejmejo
 gospod Peter Drinovec
- za odgovorno in družbeno aktivno delo na območju KS Vodovodni stolp


Alpinistični odsek Planinskega društva Kranj
- za uspešno 70-letnico delovanja ter ohranjanje planinske in alpinistične kulture



Nogometni klub Triglav Kranj
- za kakovostno delo z mladimi in športne dosežke

5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2017 prejme
 gospod Petar Milić
- kot pianist za vidnejše dosežke na glasbenem področju
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA).
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7. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA
1. Jožef Rozman:
- Prosil je za dopolnitev odgovora na svoje vprašanje, podano na prejšnji seji. Namreč ni predlagal
dodatno osvetlitev prehoda za pešce na Bleiweisovi ulici, ampak dodatno svetlobno oznako znaka,
ki označuje prehod za pešce.
2. Irena Dolenc:
- Začela se bo prenova nekdanje srednje gradbene šole. Zanimalo jo je, ali je znana namembnosti
vseh prostorov v stavbi in ali bo namenjena samo delovanju glasbene šole Kranj.
Župan Boštjan Trilar je odgovoril, da je stavba namenjena družbenim dejavnostim. V zgornjem
nadstropju bo imela glasbena šola prostor za orkester in prostor za balet, vse ostalo je namenjeno za
družbene dejavnosti.
3. Bojan Homan:
- Nekaj sej nazaj je bil podan predlog, da bi občinsko avlo poimenovali in uredili v avlo častnih
občanov. V avli je dovolj prostora, da se na dostojen način prikažejo častni občani Mestne občine
Kranj. Vsakemu častnemu občanu bi se moral urediti prostor s fotografijo in ustreznim tekstom.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da bo naložil upravi, da začne zbirati podatke in slike. Zaradi širšega
pomena spremembe namembnosti občinske avle bo uvrstil točko na sejo mestnega sveta.
4. Saša Kristan:
- Prenova Zdravstvene postaje Stražišča. V ZP Stražišče sta preselili dve novi ambulanti iz tovarne
Sava, dve zobni ambulanti za odrasle in dva tima fizioterapije, ki sta v kleti. Posledično s tem se je
povečal obisk zdravstvene postaje in zasedenost parkirnih mest. Zanimalo jo je, ali se je pri
projektiranju obnove tudi računalo na potrebna parkirana mesta in kaj se bo ukrenilo, da bo za
paciente zagotovljenih dovolj parkirnih mest.
- V Stražišču okoli zdravstvene postaje, krajevne skupnosti in pri stari šoli imajo vsa parkirna mesta
označena z modro cono. Posledično redarji zelo vestno hodijo naokrog. Zanimalo jo je, ali so tudi
drugod tako vestni redarji?
- Glede novega odloka o urejanju prometa v starem Kranju je opozorila, da imajo težave z dostavo
gostinci, lekarnar. Trgovine v mestu se zapirajo. Vprašala je, kaj so s tem novim urejanjem prometa
v starem Kranju dosegli?
- Vprašala je, kaj se dogaja v coni Laze in ali kaj bodo tam ukrepali?
Želela je pisne odgovore.
Župan, Boštjan Trilar, je povedal, da je investicijo prenove Zdravstvene postaje Stražišče vodilo in
financiralo Osnovno zdravstvo Gorenjske. Zagotovo pa lahko občina nekako pomaga.
Glede mesta je povedal, da 70 % podjetnikov v mestu dela večji promet, kot ga je delalo leta 2014.
Prepričan je, da je odlok dober, ker zadovoljuje preko 95 % interesov, imamo pa neke specifike. Do
sedaj sta se izkazali dve ključni specifiki. Eno je lekarna, kjer je bila argument, da so medikamenti
občutljivi tako na temperaturo kot na slabo vreme. G. Arčulj je bil pri meni, poiskala predlog rešitve, zato
bo lekarna ostala v mestu. Podan je bil tudi predlog nadgraditve lekarniške dejavnosti z ambulanto, v
kolikor se bo OZG strinjalo s takim predlogom. Vse te mejne primere rešujejo. Seveda pa je najprej
potrebno rešiti sistem, tisto kar zadeva 95 % interesnih skupin (stanovalci, obiskovalci, podjetniki in
gostinci). Drug robni primer so dejavnosti, ki delujejo z ljudmi, ki imajo omejene gibalne zmožnosti, za
katere prevoz s Kranvajem ne pride v poštev. Konkretno se ukvarjajo z dvema primeroma in za oba
primera bodo našli rešitve. Sistem deluje, v mestu je za dve tretjini manj avtomobilov, je bolj prijazno.
Uredili so nov prometni režim za kolesarje.
Kar se tiče Laz so pred dvema mesecema imeli sestanek s civilno iniciativo oziroma njihovim
predstavnikom in se dogovorili naslednje:
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1. S pomočjo civilne iniciative in lokalnih prebivalcev, ki poznajo teren, bodo poskušali definirati
kje točno je lokacija zakopanega smetišča. Mestna občina Kranj bo zagotovila sredstva za
sondiranje. Civilna iniciativna se je obvezala, da bo dobila ponudnika. Do sedaj ga še ni.
2. Uvedli bodo Komunalo, tudi če bo za to potrebno prisilna služnost tistega dela zemljišča, ki
omejuje, da bi že pred dvema letoma zgradili.
3. Postavili bodo štiri postaje za merjenje izcednih voda in eno postajo za merjenje kvalitete zraka.
Pobudo je prevzela civilna iniciativa oziroma g. Špolat, ki bo v sodelovanju z Adria green pridobil
ponudbe.
4. Z ekipo je bil na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer je ministrica jasno in glasno povedala, da
ima takih situacij v Sloveniji ogromno in da se država ne bo aktivno v to vključevala, razen če
ne bo res grozila nevarnost. Lastnik področja je podjetje za gozdove, pridobiti je potrebno
njihovo soglasje. Vse to delajo v soglasju s civilno iniciativo. Čakajo povratne informacije, da
bodo lahko vse to izvedli.
5. Tečejo razgovori, kako izpeljati kanalizacijo na Pot na Jošta.
Bojan Homan:
- Predlagal je, da bi linijo Kranvaja podaljšali do Doma upokojencev.
Župan Boštjan Trilar se je strinjal s predlogom Homana. Niso problem sredstva, ampak s tem občina
krši koncesijsko pogodbo, kjer brezplačni Kranvaj ne sme voziti na liniji kjer občina subvencionira
potniško linijo. Iščejo rešitve, da bi linijo podaljšali od Doma upokojencev do Zdravstvenega doma Kranj.
Mag. Franci Rozman:
- Svet KS Stražišče je sprejel sklep, da zahtevajo, da se v zvezi z aktivnostmi okoli cone Laze napiše
javen dokument in določi časovnica izvajanja del ter seznani s tem javnost.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da bodo spisali uradni dokument.
5.Mag. Drago Štefe:
- Zahvalil se je za odgovor na njegovo vprašanje glede vzletanja letal nad Kranjem iz Brnika. Predvsem
je prosil, da podajo odgovor, ker v soboto 14.10.2017 je ob 17.50 uri eno letalo povzročilo tak hrup, da
so se domovi tresli, ljudje so se bali in prosijo, da se to ne ponovi več.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da je Kontrola zračnega letenja, ki je v lasti države in iz Brnika kontrolira
zračni promet po celi državi na zahtevo Adrie Airways uvedla novo vzletno pot. Adria Airways je to
zagovarjala s tem, da pri vzletu prihrani gorivo. Ko je bila vzletna pot vrisana, jo imajo pravico uporabljati
vsi letalski prevozniki. To zahtevo lahko umakne le Adria Airways, občina nima prav nobene moči.
Mag. Janez Frelih:
- Povedal je, da ko se je sprejemal urbanistični načrt in ko so se dajala soglasja za gradnjo letališča
na Brniku, je bilo zagotovljeno, da nikdar v zgodovini v bodočnosti letala ne bodo letela nad mestom.
6.Dr. Andreja Valič Zver:
- Glede odgovora na vprašanje ureditve peščenega parkirišča nasproti letnega kopališča v Kranju, je
predlagala, da naj se uprava prične z lastnikom zemljišča pogovarjati o rešitvah. Tudi če je tam neka
naravna vrednota Kokra, vendarle kot občina bi se morala z državo pogovarjati, kako to naravno
vrednoto oplemeniti.
- Konec tedna v slabih vremenskih razmerah stojijo ljudje pred dežurno lekarno v Kranju v dežju in
mrazu. Predlagala je, da se stopi v stik z vodstvom Gorenjskih lekarn in da se tam uredi nek nadstrešek,
pokrita čakalnica.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da se direktor Zavoda za šport Kranj g. Branko Fartek že leta trudi, da
bi tisto parkirišče odkupil, najel, uredil, vendar mu ne uspe. Lastnik dovoli nasutje peska in začasno
parkiranje vozil. Se tudi sam strinja, da bi morali to parkirišče urediti.
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6. Jožef Rozman:
- Želel je pisni odgovor. Na zadnji seji Sveta OŠ Staneta Žagarja je ravnateljica povedala, da imajo
resne težave s poškodbami v prvih razredih v prizidku šole, za katerega je bilo rečeno, da bo to le
začasna prostorska rešitev. Montažen prizidek je sedaj star že 40 let in je očino potreben obnove.
Vodstvo šole je s tem problemom že seznanilo občino.
- Predlagal je, da se pred mostom preko Kokre postavi označevalna tabla »Reka Kokra«.
- Avtobusna postaja Planina otok je v dežju nadstrešek poplavljen. Prosil je, da se zadeva uredi.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da se na poziv promotorjem za izgradnjo telovadnice in prizidka za 4
učilnice za OŠ Staneta Žagarja ni javil nihče. Naložil sem Projektni pisarni, da nemudoma prične javno
naročilo za projektiranje telovadnice in razširitve stavbe šole. O tem je ravnateljica šole obveščena.
7. Marjan Bajt:
- Na prošnjo krajanov Besnica je vprašal, ali lahko v bližnji prihodnosti pričakujejo izgradnjo
kanalizacije. Želi pisni odgovor.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da ima občina točno določeno v dokumentu, kje na območju občine bo
izgrajena kanalizacija in kje ne bo. Na območjih z manj kot 2.000 populacijskih enot ali prevelike
oddaljenosti od centralne čistilne naprave, kanalizacija ne bo izgrajena. Predlagal je, da se prebivalci
pričnejo organizirati v skupine za gradnjo malih čistilnih naprav. Več informacij o tem bodo prejeli na
Komunali Kranj.
Saša Kristan:
- Vprašala je, kako je z izgradnjo vodovoda v naselju Zabukovje, ki šteje 45 hiš.
Župan Boštjan Trilar je seznanjen s tem. Imajo dve možnosti. Prva, da bi potegnili vodovod iz novega
vodohrana na Joštu, kar je izjemno drago. Druga možnost je vrtina. Ta projekt bodo umestili v proračun.
8. Bojan Homan:
- Predlagal je, da se namenijo neka sredstva za subvencije za izgradnjo malih čistilnih naprav. Na ta
način bodo ljudi stimulirali, da bodo pričeli z gradnjo.
9. Vlasta Sagadin:
- Vprašala je, kaj se bo zgodilo na lokaciji stara ekonomska šola. Želi pisni odgovor.
- Zanimalo jo je, ali bi eventualna ponovna uvedba brezplačnega polurnega dostopa v stari Kranj ta
sistem popolnoma porušila.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da so staro ekonomsko šolo prijavili na evropska sredstva za projekt
celostne teritorialne naložbe. Celotna investicija je 5 mio eur. Pričakujejo 4,3 mio eur evropskih sredstev.
Ta projekt je v predlogu proračuna za leto 2018. Pridobili bodo osem kombiniranih enot za vrtec in šolo.
Ravno ta polurni brezplačni dostop v stari Kranj se je uporabljal, da se je to izkoriščalo za bližnjico med
Hujami in Globusom, za dostavo knjig v knjižnico, za kavice. Trenutno je 400 vhodov v stari Kranj.
Ponovna uvedba bi povečala vhode na preko 1000. Stanovalci trenutno nimajo nobene pritožbe. Tega
polurnega dostopa ne smejo več dovoliti, pomagati pa vsem, ki v mestu živijo in delujejo.
Seja je bila zaključena ob 22.10 uri.
Zapisala
Milena Bohinc
Boštjan Trilar
ŽUPAN

Boris Vehovec
PODŽUPAN
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