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ZAPISNIK

20. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 28.9.2016 ob 16.00 uri v sejni
dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.
Sejo je vodil župan Boštjan Trilar.
Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Gorazd Copek,
Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, 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. Zoran Stevanović, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor Tomše, Boris Vehovec,
Ignac Vidmar, dr. Andreja Valič Zver, Darinka Zorko in Tina Žalec Centa.
Odsotni so bili: Bojan Homan, mag. Drago Štefe in mag. Igor Velov.
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, Sabina Metelko – iz Urada za splošne zadeve, Vid
Krčmar - iz 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, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Kranj, Darko Jarc – Nadzorni odbor MOK, Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič – Kabinet
župana.
Navzoči predstavniki medijev: Branka Jurhar – Radio Triglav, Vilma Stanovnik – Gorenjski glas in
Peter Šalamon – Infonet media, Miran Šubic - Dnevnik.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 28 članov in članic Sveta Mestne občine
Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.
Na mizo je zaradi krajšega časovnega razmika med sejama sveta in usklajevanj za statut
posredovanega na mizo več gradiva, in sicer so nekaj gradiva prejeli svetniki že včeraj po elektronski
pošti: seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, odgovore na vprašanja, dobesedni zapisnik zadnje
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seje bo objavljen na spletni strani MOK, k Statutu pa tri priloge, ki se nanašajo na isto tematiko
krajevnih skupnosti: dva amandmaja svetnikov, ki bosta upoštevana kot pripombi v razpravi, ker je
statut šele v prvem branju in spremembo gradiva k Statutu MOK, k 4. točki – gradivo Predlog
Statutarno pravne komisije Obvezna razlaga četrte alineje 2.2.1. točke 12. člena Odloka o izvedbenem
prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in vabilo na otvoritev vrtca v Čirčah.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 14.9.2016 ter poročila o izvršitvi
sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Statut Mestne občine Kranj – prva obravnava
4. Obvezna razlaga četrte alineje 2.2.1. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu
Mestne občine Kranj
5. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta
Dnevni red je bil sprejet soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 19. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 14.9.2016 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Poročilo o izvršitvi sklepov je podala Senja Vraber, direktorica občinske uprave. Poročilo so svetniki
prejeli v pisni obliki na mizo in je del sejnega gradiva.
Jožef Rozman je opozoril, da v zapisniku kot navzoča manjka Helena Sitar.
Marjan Bajt je opozoril na napačno dikcijo v zapisniku in sicer pri Delavskem mostu se omenja »talna
arhitektura«. Pravilno je »vozišče na kolesarski stezi«.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 19. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.9.2016 s pripombo, podano v razpravi
in poročilo o izvršitvi sklepov.
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).

2. KADROVSKE ZADEVE

A. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE KRANJ
Uvodno poročilo je podal Janez Rakar, vodja Kabineta župana.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja
SKLEPA:
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1. Iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj se razreši Slavko Savić,
predstavnik Medobčinskega inšpektorata Kranj.
2. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj se imenuje Robert Zadnik
kot predstavnik Medobčinskega inšpektorata Kranj.
Sklepa velja z dnem sprejema na svetu do izteka trenutnega mandata Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 25 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA).

B. MNENJE K IMENOVANJU DIREKTORICE VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA KRANJ
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Stališča komisij:
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo se je seznanila s predlogom sklepa.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju Mirjane Česen za direktorico Varstveno
delovnega centra Kranj za naslednje mandatno obdobje 5ih let.
Sklep velja z dnem sprejema.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).

3. STATUT MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. Dodala je, da so prejeli
na mizo spremembo gradiva v tretjem odstavku 74. člena in 57. členu Statuta Mestne občine Kranj.
Stališča komisij:
Darinka Zorko, predsednica Statutarno pravne komisije:
Komisija se strinja s predlaganim besedilom s pripombami:
- v 30. členu naj se v izogib morebitnim zlorabam instituta razrešitve v politične namene za
razrešitev članov delovnih teles (enako torej za predstavnike MOK v svetih javnih zavodov)
predvidi zahtevnejša, dvotretjinska večina glasov članov mestnega sveta;
- pravilna je določitev delovnega področja delovnih teles mestnega sveta s poslovnikom
mestnega sveta, saj gre za organizacijsko določbo v zvezi z delovanjem mestnega sveta, ki
hkrati omogoča večjo prožnost normativnega urejanja zaradi manj zahtevne večine, potrebne
za morebitne spremembe delovnih področij komisij mestnega sveta;
- pravilna je tudi vključitev direktorja mestne uprave v kolegij župana, kot je zapisana v 41.
členu. Kolegij župana ni le oblika političnega delovanja, temveč predvsem pogovor o dnevnem
redu in vsebinah, ki bodo obravnavane na seji mestnega sveta, zato prisotnost direktorja
mestne uprave z zagotavljanjem operativnih podatkov veliko pripomore k njegovemu
konstruktivnemu delovanju. V kolikor je na dnevnem redu kolegija tema, ki ne zadeva mestne
uprave, se lahko omeji prisotnost direktorja ob določenih temah ali točkah dnevnega reda;
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v 73. členu naj se zaradi zagotavljanja strokovnosti in racionalnosti dela doda besedilo, kot je
bilo zapisano v predlogu Statuta MOK za junijsko obravnavo, torej nov odstavek: »Izvajanje
strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil za potrebe krajevne skupnosti izvaja
mestna uprava.«;
v drugem odstavku 84. člena naj se besedna zveza »o upravnih stvareh« nadomesti s
pravilno »o upravnih zadevah«.

Natalija Polenec, predsednica Komisije za turizem:
1. Komisija se je seznanila s spremembami Statuta Mestne občine Kranj – prva obravnava.
2. Komisija za turizem predlaga, da se v Statut Mestne občine Kranj vključi določba: »Izvajanje
strokovnih opravil za potrebe krajevnih skupnosti zagotavlja občinska uprava.«.
3. Komisija za turizem se zaradi ugotovitev novih dejstev strinja s predlagano komisijo za
gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. S tem sklepom komisija ugotavlja, da je predlagana
sestava ustrezna, in razveljavlja sklep, ki ga je sprejela na 10. seji Komisije za turizem dne
17.6.2016 pod točko 2. b..
Jožef Rozman, predsednik Komisije za gospodarstvo:
Komisija se je seznanila s Statutom Mestne občine Kranj.
Damijan Perne, predstavnik Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija se je seznanila s predlogom Statuta Mestne občine Kranj s pridržkom. Občinska uprava naj
ponovno preuči smiselnost združitve Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo s Komisijo
za kulturo in šport, ker gre za raznolika in obsežna področja.
Sonja Mašič, predsednica Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
1. Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč naj ostane samostojna komisija oziroma
naj se združi s komisijo, ki ima manj obsežno delovno področje kot Komisija za prostorsko urejanje
in komunalno infrastrukturo (npr. Komisija za finance).
2. V primeru, da bo Komisija za krajevne skupnosti ukinjena in bo namesto nje ustanovljen Sosvet za
krajevne skupnosti, Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč predlaga, da se
Komisijo za krajevne skupnosti ohrani v taki sestavi kot je sedaj do konstituiranja prvega novega
mestnega sveta po uveljavitvi tega statuta.
3. Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s sklepom Komisije za krajevne
skupnosti, da naj se novi Sosvet za krajevne skupnosti sestane pred vsako sejo mestnega sveta,
na kateri se razpravlja in odloča o krajevnih skupnostih.
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira.
Sonja Mašič, predsednica Komisije za krajevne skupnosti je povedala, da se je komisija z občinsko
upravo večkrat sestajala in usklajevala v določenih točkah. Dokončno so se uskladili danes zjutraj.
Sklepi sprejeti na sejah Komisije za krajevne skupnosti so realizirani, zato komisija podpira predlog
Statuta MOK v prvi obravnavi. Vse zainteresirane je povabila k delu v krajevne skupnosti.
Razpravljali so: Janez Černe, mag. Branko Grims, Vlasta Sagadin, Darinka Zorko, Natalija Polenec,
mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, mag. Ana Pavlovski, Jožef Rozman, Marjan Bajt, mag.
Barbara Gunčar, Sonja Mašič, mag. Franci Rozman, Tina Žalec Centa, Mateja Koprivec in Boštjan
Trilar, župan.
Janez Černe:
- Predlagal je, da se predlog statuta obravnava po posameznih členih, da bi tako hitreje
obravnavali.
Župan Boštjan Trilar je odgovoril, da to ni potrebno, ker so statut obravnavali na štirih sestankih
kolegija župana s svetniškimi skupinami, več sestankih Komisije za krajevne skupnosti. Smisel
razprave je v uskladitvi členov, v katerih se razpravljavci ne strinjajo in predlaganju sprememb.
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Mag. Branko Grims:
- Določba o krajevnih skupnosti v veljavnem statutu je dobro urejala to področje v korist občank in
občanov, delovanja krajevnih skupnosti in mestnega sveta. Ni potrebe, da bi se urejanje tega
področja spreminjalo.
- Ravno tako se mu ne zdi smiselno združevanje komisij, ker so do sedaj dobro delovale.
- Omejevanje števila podžupanov ni smiselno, ker število lahko spremeni vsaka koalicija.
- Svetniška skupina SDS ne bo podprla predlaganih sprememb Statuta Mestne občine Kranj.
Vlasta Sagadin:
- Vprašala je, ali imajo informacijo kako so krajevne skupnosti urejene v statutih drugih mestnih
občin v Sloveniji.
- Vprašala je glede sestave komisij, saj je zapisano, da ima komisija pet članov, razen ni s tem
statutom drugače določeno.
- Vprašala je, ali je smiselno združevanje zelo obširnih področij, kot so kulturo, šolstvo, šport
socialne dejavnosti in zdravstvo v Komisijo za družbene dejavnosti.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da bodo do druge obravnave pregledali koliko gradiva obravnavajo
omenjene komisije s področja družbenih dejavnosti in koliko je bil dejanski obseg dela. Na podlagi
podatkov bodo preučili in razmislili o ureditvi področij. V zvezi s sestavo komisij je odgovoril, da se bo
črtala določba »razen če ni s tem statutom drugače določeno«, najbrž je to ostalo iz veljavnega statuta
zaradi Komisije za krajevne skupnosti, ki je 26 članska.
Mateja Koprivec je odgovorila, da v statutih sedmih mestnih občin je komisija za krajevne skupnosti
tretirana kot županovo posvetovalno telo. Nobena občina nima oblikovane komisije za krajevne
skupnosti pri mestnem svetu.
Janez Černe:
- Predlagal je, da se črta 30. člen, ki ureja razrešitev članov komisij. Zaradi političnih peripetij je
nepotreben. Naj gre po enakem postopku, kot če nekdo umre, ali če sam odstopi preko KMVVI,
kar je že smiselno določeno po 28. členu.
- Predlagal je, da se iz 41. člena črta direktorja občinske uprava kot člana kolegija župana, ker se
po zakonu o javnih uslužbencih ne sme ukvarjati s političnimi zadevami (lahko pa je vabljen).
- Predlagal je, da se v novi alineji 66. člena določi, da so predsednik in člani svetov krajevnih
skupnosti zavezani k Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.
- Po elektronski pošti dne 27.9.2016 je bila posredovana naslednja pripomba kot amandma v prvi
obravnavi, da naj se spremeni tretji odstavek 74. člena, da se glasi: »Sosvet za krajevne skupnosti
vodi in sklicuje župan ali po njegovem pooblastilu podžupan. Praviloma se sklicuje pred
sprejemanjem proračuna MOK in vsaj še trikrat letno. Sejo sosveta lahko zahteva tudi večina
njegovih članov, ki morajo v predlogu za sklic navesti zadeve, ki jih je treba dati na dnevni red.“
- V 84. členu naj se z novim odstavkom definira odnos, kdaj je uprava lahko na voljo posameznemu
svetniku za njegovo delovanje. Ta odnos pa natančneje razdela v poslovniku sveta. Zakon o
lokalni samoupravi to opredeljuje v 4. odstavku 35. člena.
- Ostale redakcijske pripombe bo poslal po elektronski pošti.
Župan Boštjan Trilar je odprl razpravo v zvezi z razrešitvijo članov komisij.
Darinka Zorko:
- Predlagala je, da se za razrešitev člana komisije določi odločanje z 2/3 večino vseh članov sveta.
Mag. Branko Grims:
- Pri zasedbi komisij je potrebno upoštevati sorazmerno zastopanost političnih strank in list v
mestnem svetu. Ne podpira razreševanja članov komisij.
Janez Černe:
- Se ne strinja z razreševanjem članov komisij. Predlagal pa je, da se o nedelovanju posameznega
člana komisije obvesti svetniško skupino, ki ga je predlagala in naj naprej ukrepa.
Natalija Polenec:
- Potrebno je paziti, da bo postavljena določba čista in jasna. Pri tem je potrebno opozoriti na
odgovornost do volivcev.
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Mag. Primož Terplan:
- Določba o razrešitvi se jim zdi smiselna, saj svetniška skupina samo s pogovorom enostavno ne
more doseči, da nek član deluje odgovorno, odstopiti pa noče. Ta vzvod mora biti.
- Statut je pripravljen strokovno in dobro. Vodje svetniških skupin vedo, da je statut pripravljen s
konsenzom vseh deležnikov, ki jih statut obravnava. Svetniška skupina SMC bo podprla Statut
MOK v prvi obravnavi.
Ana Pavlovski:
- Predlagala, da se določba o razrešitvi črta. Predloge za kandidate dajejo politične stranke in liste,
ki zaupajo v svoje kandidate.
Jožef Rozman:
- Svetniška skupina DeSUS podpira možnost odpoklica neaktivnega člana komisije in tudi podpirajo
Statut MOK.
- Predlagal je, da se črta besedilo na koncu prvega stavka 28. člena: »razen če ni z zakonom
drugače določeno.« in, da se določi število članov komisij.
Mag. Andrej Šušteršič:
- Predlagal je, da se glede vprašanja razrešitev članov komisij najde rešitev, da se razreši člana na
najbolj primeren način.
Marjan Bajt:
- Svetniška skupina N.Si krščanski demokrati meni, da je treba način delovanja predlaganega
»Sosveta za krajevne skupnosti« bolj natančno opredeliti. Obstaja namreč bojazen, da bo glede
na sedanjo opredelitev imenovani organ sklican le 4 x letno. Zato predlagajo, da se 74. člen
Statuta MOK dopolni z naslednjim besedilom: »Občinska uprava do prvega sklica Sosveta za
krajevne skupnosti pripravi poslovnik tega organa, v katerem opredeli način delovanja Sosveta
(vodstvo organa, sklicevanje sej, sprejemanje mnenj, pobud itd.). Poslovnik obravnava in sprejme
Sosvet na svoji prvi seji.«
Sonja Mašič:
- Vprašala je, zakaj se ukinja Komisija za krajevne skupnosti in ustanavlja Sosvet za krajevne
skupnosti.
Mateja Koprivec je povedala, da se Komisija za krajevne skupnosti ukinja izključno iz razloga
nezakonitosti sestave komisije. Komisija je sestavljena iz vsaj polovico svetnikov in druga polovica iz
vrst občanov.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Statut Mestne občine Kranj v prvi obravnavi s pripombami in predlogi, podanimi v razpravi.
Sprejeto z 2/3 večino vseh članov sveta (29 PRISOTNIH: 23 ZA, 6 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

4. OBVEZNA RAZLAGA ČETRTE ALINEJE 2.2.1. TOČKE 12. ČLENA ODLOKA O IZVEDBENEM
PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ
Uvodno poročilo je podala Darinka Zorko, predsednica Statutarno pravne komisije, ki predlaga Svetu
Mestne občine Kranj, da sprejme obvezno razlago 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu
Mestne občine Kranj v skladu s predlogom Statutarno pravne komisije Mestne občine Kranj.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
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Sprejme se obvezna razlaga četrte alineje 2.2.1. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem
načrtu Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI).

5. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA

1. Vlasta Sagadin:
- Vprašala je, zakaj je na Primskovem na Cesti Staneta Žagarja od avtomehanične delavnice Jeršin
mimo prodaje Opel do naslednjega Jeršina makadamski pločnik v dolžini 100 metrov.

2. Irena Dolenc:
- Razpravljala je o prerazporeditvah NRP konec leta. Že lani so jih sprejemali, prav tako tudi na
prejšnji seji. Opazovalec z balkona pa tudi svetnik v dvorani dobi občutek, da so nekateri pravi
trenutek na pravem mestu, politično dovolj močni mimo seje mestnega sveta, da lahko preko
prerazporeditev NRP realizirajo projekte, ki mogoče niso na začetku čakalne liste NRP, ki že leta
čakajo na izvedbo. Ena od rešitev bi bila, da se ob sprejemu proračuna za leto 2017 oblikuje
čakalni seznam projektov NRP. Ve se, da so bile prioritete izražene tudi preko fokusnih skupin, a
po enem letu ima občutek, da je bilo to delo vrženo proč, saj se marsikateri projekt ni niti uvrstil v
proračun za leto 2016. Lepo je, da občinska uprava pripravlja projekte, a vseeno meni, da mora
občinska uprava delovati v interesu vseh Kranjčanov in s podporo Mestnega sveta. Narobe se ji
zdi, da občinska uprava pripravi projekte, mestni svet pa ima samo to moč, da jih potrdi ali
zavrne. To je komaj še odločanje.
Verjetno si občinska uprava ne želi, da ne samo nekateri svetniki, ampak vsi svetniki začnejo
množično obiskovati vodje uradov ter iskati po svoji vesti neprave načine, da se določen projekt
uvrsti na točko dnevnega reda. Na Mestnem svetu pa potem on in ostali svetniki kliknejo Za,
malenkost jih je proti, kakšen vzdržan. Taka politika ji ni všeč.
Ena od možnosti za prerazporeditve NRP konec leta, ki je sila preprosta, je sklic kolegija. Vodje
svetniških skupin so pravzaprav Mestni svet v malem, oni lahko pregledajo kateri projekti so
prioritetni, če pač sredstva ostajajo. Izbirati pa morajo iz seznama vseh čakajočih projektov, ne pa,
da jim občinska uprava pripravi tako rekoč potrjene projekte. Predlagala je, da se sprejme
naslednji sklep: Če pri določenih NRP sredstva ostanejo, se občina lahko odloči za
prerazporeditve. G. župan skliče sejo kolegija, kjer vodje svetniških skupin pripravijo seznam
projektov NRP, ki bi se lahko zaradi prerazporeditev realizirali. Mestni svet predlagani seznam
potrdi ali zavrne. Verjame, da zavrnitve ne bo, če bodo sodelovali vsi vodje svetniških skupin.
Župan Boštjan Trilar je Ireni Dolenc odgovoril, da je naredil točno to, kar je predlagala. Na kolegiju
svetniških skupin je na tablo napisal vse potrebne in želene projekte. Na drugo stran pa napisal
zadeve, ki bi jih občina morala ukiniti: subvencije, stvari za katere lokalna samouprava zakonsko ni
zavezana, da jih financira. Ugotovili so, da je vmes 10 mio evrov razlike. Po dobrih dveh urah debate
je kolegij svetniških skupin rekel, da naj ta vozel reši kar on. Kar se tiče prerazporeditev tudi svetniška
skupina Nova Slovenija aktivno in uspešno sodeluje pri tem, kar se zelo pozna na kolesarskih stezah.
3. Tina Žalec Centa:
- Prosila je za seznam objektov v starem mestnem jedru, katerih lastnica je Mestna občina
Kranj s pripisom, kaj se v objektih dogaja, kdo je najemnik in kakšni so prihodnji načrti.
Mitja Herak, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, je odgovoril na vprašanje svetnice Tine
Žalec Centa v zvezi s prostori v starem mestnem jedru in sicer:
- Prešernova 1 – prostori svetniške skupine SDS
- Prešernova 6 – zasedeno stanovanje
- Glavni trg 17 – bivša Hlebševa hiša – zasedena neprofitna in profitna stanovanja, prostori
bivše Šifrerjeve gostilne, ki so predvideni za ureditev javnih sanitarij

7

-

Glavni trg – del stavbe, v kateri je Galerija Prešernovih nagrajencev
Glavni trg – Mestna hiša
Poštna ulica 3 – stavba Evrope, v kateri deluje Glasbena šola, lokal slaščičarna Evropa in
prostor, v katerem je najemnik Kralj nudeljcev
Tavčarjeva in delno Glavni trg – prostori, v katerih deluje Zavod za turizem in kulturo Kranj
Tomšičeva ulica – prostori Krice krace
Tomšičeva ulica 21 – zasedena stanovanja
Pot na Kolodvor 2 – prostor, ki ga ima v upravljanju Zavoda za turizem in kulturo Kranj
Škrlovec 1 in Škrlovec 3 – prazni stavbi
Tomšičeva ulica – Layerjeva hiša in Grad Khiselstein
Trubarjev trg – Glasbena šola

4. Marjan Bajt:
- V imenu krajani KS Orehek – Drulovka, ki stanujejo ob Zasavski cesti na Orehku je podal pobudo
za omejitev tovornega prometa po Zasavski cesti skozi Orehek. Lokalna cesta Labore – Mavčiče
(skozi Orehek Zasavska cesta) je obremenjena s prometom težkih tovornih vozil, ki imajo svoj cilj
potovanja v naseljih vzhodno od Orehka. To so vozila avtoprevoznikov, vozila Komunale in druga.
Vsa težka vozila je možno preusmeriti na industrijsko cesto, ki vodi od križišča Iskra, mimo
tovarne Iskra, Planike in čistilne naprave v Drulovko. Celotna trasa te ceste se izogne naselju
Orehek in se v Drulovki naveže na omenjeno lokalno cesto Labore – Mavčiče. Predlagajo omejitev
tovornega prometa teže nad 3,5 t (znak 2207-1) na cesti 251040 / 251043 (Breg – Labore) na
odseku od Labor do križišča s cesto 183710 (Savska loka – Drulovka) v Drulovki.
5. Ignac Vidmar:
– Poudaril je, da je pobuda Marjana Bajta tematika, ki bi jo morali obravnavati na seji
predsednikov krajevnih skupnosti. Zaradi reševanja takih zadev imajo predsedniki krajevnih
skupnosti občutek, da jih občinski uradi ne slišijo.
6. Mag. Branko Grims:
- Prosil je za oceno z obrazložitvijo občinske uprave, kako ocenjujejo poslovanje Gorenjskega
muzeja in uresničevanje njegovega poslanstva, se pravi vsebinsko delovanje Gorenjskega
muzeja.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

Zapisala:
Milena Bohinc
Boštjan Trilar
Župan
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