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Datum:   21.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

10. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 21.10.2015 ob 16. uri v sejni dvorani 

številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo sta vodila župan Boštjan Trilar in podžupan Boris Vehovec. 

 

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, Jože Lombar, Sonja Mašić, 

mag. Andrejka Majhen, Sanda Nikolić, mag. Ana Pavlovski, Damijan Perne, Damjana Piškur, Natalija 

Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, mag. Zoran Stevanović, mag. Drago Štefe, mag. 

Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor Tomše, Boris Vehovec, mag. Igor Velov in Darinka 

Zorko. 

 

Opravičili sta se: Vlasta Sagadin in dr. Andreja Valič Zver. 

 

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

uprave - Senja Vraber, Janez Rakar – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, 

Sašo Govekar  - vodja Urada za tehnične zadeve, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, 

Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe, Daša Meglič – vodja Urada za družbene dejavnosti, Robert Zadnik – vodja 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj ter Milena Bohinc in Judita Tkalec – Kabinet župana. 

 

Navzoči predstavniki medijev: Branka Jurhar – Radio Triglav, Peter Šalamon – Infonet media, Marjana 

Hanc – Delo in Vilma Stanovnik – Gorenjski glas.  

 

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 so bili posredovani seznam sklepov delovnih teles 

Sveta MOK in dodatni odgovori na svetniška vprašanja. K točki 2.C. Kadrovske zadeve – Imenovanje 

predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti s področja turizma in predstavnika uporabnikov 

oz. zainteresirane javnosti s področja kulture v Svetu Zavoda za turizem in kulturo Kranj je bila dana 

dopolnitev gradiva. H Kadrovski zadevi D. je uvrstil novo točko in sicer:  Imenovanje novih 

predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj. Novi sta dve 

premoženjski zadevi E in F.: Predkupna pravica. Občina se mora po Zakonu o urejanju prostora izjaviti 

o ponudbi, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila. Ti dve ponudbi sta dani v okviru termina seje 

mestnega sveta, zato je dan predlog na mestni svet. Točka D je pomotoma po tipkarski napaki 
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izpuščena. Na predlog svetnikov Saše Kristan in Zorana Stevanovića je na balkonu na voljo medijem 

lista prisotnosti, v katero se lahko vpišejo, če želijo.  

Z dnevnega reda je na predlog predsednika Komisije za nagrade in priznanja umaknil 8. točko: 

Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2015. 

 

Mag. Igor Velov, predsednik Komisije za nagrade in priznanja, je pojasnil, da gradivo umika zaradi 

razrešitve pritožbe enega od predlagateljev. 

 

Ostalih pripomb na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED:  

 

1. Potrditev zapisnika 9. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.9.2015 in poročila o izvršitvi 

sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat Kranj« – 2. obravnava 

5. Poročilo o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj – Kranj 

6. Preliminarna odločitev glede stopnje opremljenosti z javno kanalizacijo v KS Trstenik – popravek 

sklepa 

7. Predlog cen storitev ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj 

8. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23.9.2015 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da so vsi sprejeti sklepi na 8. seji Sveta Mestne občine Kranj izvršeni 

oziroma v izvrševanju. Po posameznih uradih je podal nekaj pozitivnih informacij oz. povedal, kaj je 

občina naredila od septembrske seje do danes. Kranju je uspelo, da je dobil Evropsko Masters 

prvenstvo v vaterpolu, plavanju in sinhronem plavanju leta 2018, kar je odlična priložnost za turizem v 

Kranju, za ponudbo in promocijo. Na Centralni čistilni napravi Zarica je bil 14.10.2015 uspešno 

opravljen tehnični pregled. Turistična zveza Slovenije je organizirala izbor in Kranj je bil izbran za 

najlepše in najbolj gostoljubno večje mesto v Sloveniji. V fazi pridobivanja je gradbeno dovoljenje za 

izgradnjo 19 novih parkirnih mest na Gogalovi ulici. Za prehoda za pešce v Mavčičah poleg osnovne 

šole in pri Kranjski vojašnici sta naročena projekta za izvedbo in ravno tako za križišče pri savskem 

mostu proti Besnici in Aquasavi. Poteka prestavitev ceste severno od Šempetrske graščine in 

postavitev nove razsvetljava. V Prešernovem gledališču je potekala zaključna prireditev Gorenjske 

gazele, kar je bila odlična promocija potencialnim investitorjem, Iskra Mehanizmi, Avtoprevozništvo 

Dacar, Meroslovje Lotrič in podjetje Europlus. Začenja se prvi cikel sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta. Za komunalni prispevek so bile izdane vse odločbe, kjer so že 

pridobljena uporabna dovoljenja. Zaključen je postopek sofinanciranja najemnine poslovnim 

subjektom v starem Kranju. Prispelo je devet vlog, od katerih je sedem izpolnjevalo pogoje. 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 9. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.9.2015 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
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2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za kmetijstvo 

 

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

imenovanja. 

 

Mag. Branko Grims:  

- Opozoril je, da statut določa, da je potrebno pri kadrovskih zadevah upoštevati sorazmerje med 

političnimi strankami glede na zastopanost v občinskem svetu. Ta določba statuta ni upoštevana, 

zato bo svetniška skupina SDS pri vseh kadrovskih zadevah glasovala proti. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Kot član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da se komisija trudi, 

da je sorazmerje enakovredno in enakomerno porazdeljeno, vendar pa to ne more biti vedno 

realizirano. Imenovanja potekajo tokom celega mandata. 

 

Mag. Franci Rozman:  

- Dodal je, da je kandidiral zaradi pogoja, da mora biti član komisije član mestnega sveta. Svetniška 

skupina SLS z samo enim članom v mestnem svetu je bila do sedaj na slabšem glede sorazmerne 

zastopanosti. 

 

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

 

SKLEPA:  

 

1. Sonji Mašić zaradi odstopa z dnem 21.9.2015 preneha funkcija članice Komisije za kmetijstvo.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

2. Za člana Komisije za kmetijstvo se imenuje Franc Rozman, član Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 24 ZA, 4 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

B. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj 

 

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

imenovanja. 

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Kot član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podprl dva kandidata, dva 

kandidata pa ne, ker gre za politično kadrovanje.  

 

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

 

SKLEP:  

 

Za predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj se imenujejo: 

 

1. Alojz Jurij Gorjanc 
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2. Barbara Gunčar 

3. Rok Pintar 

4. Igor Velov 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 16 ZA, 10 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

C. Imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti s področja turizma in 

predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti s področja kulture v Svetu Zavoda za 

turizem in kulturo Kranj  

 

Uvodno poročilo je podal župan Boštjan Trilar. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Za predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti s področja turizma se v Svet Zavoda za 

turizem in kulturo imenuje Uroša Pivka. 

 

2. Za predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti s področja kulture se v Svet Zavoda za 

turizem in kulturo Kranj imenuje Uroša Korenčana. 

 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 17 ZA, 10 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

D. Imenovanje novih predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne 

občine Kranj 

 

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

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj se imenujejo:  

 

1. Radko Kojadin - predsednik SPV, 

2. Boris Vehovec - predsednik Sosveta za varnost pri Mestni občini Kranj, 

3. Aleš Demšar - predstavnik Policijske postaje Kranj, 

4. Erih Žnidaršič - predstavnik izpitnega centra s področja UE Kranj, 

5. Lucija Rakovec - predstavnik OE, Zavoda za šolstvo RS, 

6. Slavko Savić - predstavnik Medobčinskega inšpektorata Kranj, 

7. Boštjan Paušer - predstavnik civilnih organizacij ali vzgojno izobraževalne organizacije s področja 

prometne varnosti, 

8. Andrej Zalokar - predstavnik civilnih organizacij ali vzgojno izobraževalne organizacije s področja 

prometne varnosti. 

 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj! 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 23 ZA, 5 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Sklenitev sodne poravnave v zvezi s plačilom odškodnine mag. Ivani Djilas 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, po pooblastilu vodja Urada za splošne zadeve. 

 

Župan Boštjan Trilar je menil, da je izid te tožbe izjemno negotov. Ocenil je, da bi na koncu občina 

plačala več kot je trenutno dogovorjeno, poleg izgubljene energije, časa in človek ur, zato je tudi podal 

tak predlog za sklenitev sodne poravnave. 

 

Janez Černe, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da predlagana poravnava ni sporna, 

vendar komisija predlaga umik. Gradivo ne omogoča skrbne presoje in tudi odločanje o sklenitvi 

poravnave je prezgodaj, ker narok še ni bil opravljen. Iz gradiva tudi ni razvidno v čem je protipravnost 

ravnanja mestnega sveta in v čem je bila oškodovanka točno oškodovana, kar bi morala dokazati s 

podpisanimi pogodbami. Župan lahko sam sklene sodno poravnavo, saj glede na znesek ne potrebuje 

odločitve mestnega sveta. Glasoval bo proti sklepu. 

 

Mag. Branko Grims:  

- Strinjal se je z razpravo g. Janeza Černeta in dodal, da če je nekdo užaljen zaradi izjav nekega 

mestnega svetnika, naj potem toži tistega posameznika. Menil je, da je poravnava na trhlih 

temeljih in predlagal, da jo župan umakne z dnevnega reda. 

 

Mag. Primož Terplan: 

- Strinjal se je s predhodnikoma. Taka poravnava je zgolj neko izsiljevanje. Svetniška skupina SMC 

ne bo podprla predlaganega sklepa. 

 

Mag. Zoran Stevanović: 

- Strinjal se je s predhodniki, zadeva naj se umakne z dnevnega reda. V kolikor se ne bo umaknilo, 

bo glasoval proti. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj soglaša, da Mestna občina Kranj z mag. Ivano Djilas v zadevi opr. št. IP 

585/2012 sklene sodno poravnavo za znesek v višini 8.000,00 EUR. 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 16 ZA, 15 PROTI, 0 PROTI). 

 

 

B. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2015 – 

dopolnitev 

C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2015 – 

dopolnitev 

 

Uvodno poročilo k obema zadevama je podal Mirko Tavčar, po pooblastilu vodja Urada za splošne 

zadeve. 

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Člani Komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami 3. B in  3. C,  se z njimi 

strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 
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Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnitvama načrtov pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2015.  

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano 

dopolnitvijo Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2015 in nanjo 

nima pripomb in dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2015. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA:  

 

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

2015.  

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

leto 2015. 

 

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

 

 

E. Predkupna pravica – hiša parc. št. 120, k.o. 2100 Kranj 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, po pooblastilu vodja Urada za splošne zadeve. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj ne kupi nepremičnine – stanovanjske hiše z zemljiščem, ki stoji na parc. št. 120, 

k.o. 2100 – Kranj, v izmeri 109,70 m2 v celoti, po ceni 110.000,00 EUR, brez vključenega davka na 

promet z nepremičninami. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

F. Predkupna pravica – stanovanje Tomšičeva ulica 21a v Kranju 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, po pooblastilu vodja Urada za splošne zadeve. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj ne kupi nepremičnine – stanovanja v prvem nadstropju objekta na naslovu 

Tomšičeva ulica 21A v Kranju, ki stoji na zemljiščih parc. št. 144/5 in 144/6, k.o. 2100 – Kranj, v izmeri 

32,80 m2, po ceni 43.000,00 EUR. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
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4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA 

ORGANA OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ« - DRUGA 

OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj.  

 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske 

uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«. 

 

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

 

 

 

5. POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTOV GORKI IN VODOVOD BAŠELJ - KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne. Občina je sprejela poravnalni 

predlog zavarovalnice za most na Hujah v približni višini 70.000,00 EUR. Služba Vlade za kohezije in 

razvoj je sporočila nadaljevanje projekta Gorki, da so izgradnja kanalizacije na območju Mlake, Britofa 

in Predoselj kategorizirali kot prednostni projekt in ima zato prednost pri financiranju iz naslednje 

finančne perspektive, zato pospešeno pripravljajo vlogo skupaj s študijo izvedljivost, vplivom na 

podnebne spremembe. Pridobljene so vse služnosti in projektna dokumentacija. Predstavila je še 

novosti na projektu vodovod Bašelj Kranj. Dela so v celoti zaključena, tako za izgradnjo magistralnega 

voda kot za vodohran in ultrafiltracijo imajo izdana pravnomočna uporabna dovoljenja, da je projekt v 

celoti zaključen. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila s Poročilom o izvajanju 

projektov Gorki in vodovod Bašelj – Kranj in z njim soglaša. 

 

Člani Komisije za finance so se seznanili s predlaganim gradivom pod točko Poročilo o izvajanju 

projektov Gorki in Vodovod Bašelj – Kranj, se strinjajo s predlaganim sklepom in predlagajo Mestnemu 

svetu, da ga sprejme. 

 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod  

Bašelj – Kranj. 

 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj-

Kranj. 

 

Razprava:  

 

Na vprašanje svetnice Sonje Mašić, kakšno je trenutno stanje na Kokrici glede plačila komunalnega 

prispevka, je Tanja Hrovat povedala, da je bilo na zboru krajanov nezadovoljstvo ob izdaji odločb 

komunalnega prispevka. Predstavljena so bila vsa stališča s strani izvajalca, nadzora, naročnika in 

obračuna komunalnega prispevka. Želeli so vplivati na izdajo uporabnega dovoljenja, pa jim to ni 

uspelo, kajti tehnični pregled je bil brez pripomb. Krajani še vedno vztrajajo na predlogu za znižanje 

komunalnega prispevka. 
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Mag. Janez Frelih:  

- Pohvalil je vse sodelujoče v obeh projektih in izrazil upanje, da bodo izkušnje občinski upravi 

pomagale, da tudi ostale projekte na ta način vodila še naprej. Od začetka tega projekta je bilo 

dano Krajevni skupnosti Orehek Drulovka kar nekaj obljub, kaj se bo na tem območju dogodilo, 

vendar je kljub civilni iniciativni ostalo samo pri obljubah. Vprašal je, ali se ob zaključku centralne 

čistilne naprave namerava te obljube izpolniti. To pa so: dokončna hortikulturna ureditev te 

komunalne cone, izgradnja intervencijske poti in odvoz nasipa nad športnim parkom Zarica. Pisni 

odgovor. 

 

Janez Černe:  

- Vprašal je, kje še niso izdane odločbe za komunalni prispevek in ali bo 70.000 EUR dovolj za 

vzpostavitev prvotnega stanja mostu na Hujah. 

 

Mag. Primož Terplan:  

- Vprašal je, zakaj je občina pristala na pogajanja z zavarovalnico in zakaj občina ni terjala od 

povzročitelja mostu, da most sanira in ga vrne v prvotno stanje. 

 

Bojan Homan:  

- Izrazil je veselje nad uspehom projektov Gorki in vodovod Bašelj Kranj, ki sta v zaključni fazi. 

Opozoril pa je še, da so dogovori med Mestno občino Kranj in KS Orehek Drulovka zavezujoči in 

želi, da se upoštevajo. 

 

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor je povedal, da odločbe niso bile izdane za območje Huj 

in Partizanske ceste, to se pravi tisti del, kjer trenutno poteka izgradnja in ni bilo izdano uporabno 

dovoljenje. 

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da je za most naročena projektna dokumentacija 

in zato ocena sanacije še ni znana. V proračunu je predvidenih 80.000,00 EUR, kar bi moralo 

zadostovati za sanacijo mostu. Postopek na zavarovalnici je žal tak, da zavarovalnica občini, lastnici 

mostu, povrne škodo. Seveda je bila dan predlog, da škodo popravi povzročitelj, podjetje Garnol. 

Vendar je glede na ponudbo zavarovalnice odklonil popravilo mostu, zavarovalnina pa se je nakazala 

oškodovancu, v tem primeru občini.  

 

Vprašanje Marjana Bajta je prestavljeno pod 8. točko: Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o stanju projekta GORKI – 2. Sklop (faza 1) 

(oktober 2015) in Poročilom pred zaključkom projekta Izgradnja vodovodnega omrežja Bašelj – Kranj 

(oktober 2015). 

 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

 

 

6. PRELIMINARNA ODLOČITEV GLEDE STOPNJE OPREMLJENOSTI Z JAVNO 

KANALIZACIJO V KS TRSTENIK – POPRAVEK SKLEPA 

 

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

 

Stališča komisij: 
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Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila s Preliminarno odločitvijo 

glede stopnje opremljenosti z javno kanalizacijo v KS Trstenik – popravek sklepa in z njo soglaša 

 

Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila s spremembo sklepa in nanj nima pripomb. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA :  

 

1. Preklicuje se sklep št. 900-50/2015-6-(52/04), ki ga je Svet Mestne občine Kranj sprejel na svoji 9. 

redni seji, dne 23.9.2015.  

2. Mestna občina Kranj na območju KS Trstenik ne bo gradila javne kanalizacije v naslednjih 

naseljih: Babni vrt, Povlje, Žablje. 

 

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

 

 

7.   PREDLOG CEN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI V MESTNI OBČINI KRANJ 

 

Uvodno poročilo so podali Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 

Jure Kristan in Primož Bajželj iz Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. 

 

Stališča komisij:   

 

Mag. Drago Štefe, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo, je povedal, 

da se je komisija seznanila s Predlogom cen storitev ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj vendar 

s predlogom ne more soglašati, sploh ne v enem znesku na tako drastično povišanje. Komisija 

predlaga, da se točka umakne z dnevnega reda. Po naslednje seje sveta naj komunala prouči kje so 

možnost racionalizacije, tudi glede pretovarjanja odpadkov. Menil je, da mora priti do skupnega 

resnega dogovora stroke, politike in uporabnikov, tako da bodo dolgoročno vedeli kako ravnati s 

komunalo naprej, kakšno politiko komunale podpirati. Predlagajo pa postopnost te podražitve. 

 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim gradivom in sklepi pod točko Predlog cen 

storitev ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj, se z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da 

jih sprejme. 

 

Sonja Mašić, predsednica Komisije za krajevne skupnosti, je povedala, da se je komisija seznanila s 

predlogom cen storitev ravnanja z odpadki V Mestni občini Kranj, vendar je mnenja, da je dvig cen 

previsok. 

 

Stanovanjska komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, 

podpira. 

 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Predlogom cen storitev ravnanja z odpadki v Mestni občini 

Kranj. 

 

Razprava:  

 

Mag. Barbara Gunčar:  

- Menila je, da so premalo obdelane druge možnosti, poiskati druge možnosti, nove rešitve, 

pogledati stvari dolgoročno naprej.  

- Dodala je, da z ekološkimi otoki za odpadke in odvozom smeti med prazniki ni zadovoljna. 

Predvsem na Planini med prazniki napolnijo vse kontejnerje. 

 

Irena Dolenc:  
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- Kot članica Komisije za finance je bila dobro seznanjena z vsemi argumenti zakaj naj bi do 

povečanja cen prišlo, vendar povečanja ne podpira. Vsi uporabniki, torej Kranjčani in Kranjčanke, 

pa niso mogli popolnoma nič vplivati na določitev teh cen. Posebej ranljiva kategorija se ji zdijo 

enočlanska gospodinjstva, ki morajo plačevati zabojnike, kljub temu da ne proizvedejo veliko 

odpadkov. Morali bi spodbujati, da ljudje ustvarijo manj smeti, se združujejo in medsosesko 

povežejo ter skupaj najamejo zabojnike za odpadke. Strinjala se je s predlogom mag. Draga 

Štefeta, da se najprej prouči kako omiliti podražitev za socialno šibkejše sloje prebivalstva. 

 

Damijan Perne:  

- Se je strinjal z razpravo mag. Štefeta in tako občutno povečanju cen za odpadke. To veliko breme 

je padlo na mestni svet in nekaj bo treba ukreniti. Kot bivši župan je povedal, da je občina imela 

zakupljen prostor v coni v Struževem, vendar je bilo potem iz neznanega razloga prodano. Drugo 

dejstvo pa je, da je bil v letu 2011 ukinjen nadzorni organ v Komunali Kranj. Menil je, da bi morali 

poiskati dodatne možnosti in rešitve, preden se odloči o takem povišanju.  

 

Marjan Bajt:  

- Predlagal je, da se pri ravnanju z odpadki stimulira občane, ki se obnašajo zeleno in proizvajajo 

manj odpadkov ter uporablja palico za tiste, ki proizvajajo veliko odpadkov. Mogoče tudi razmisliti 

o drugačnem načinu obračunavanja v smeri tehtanja odpadkov. Zadeva danes ni zrela za sprejem 

in bo glasoval proti. 

 

Mag. Janez Frelih:  

- Podpira stališče Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo. Omenil je, da se je 

takrat KS Orehek Drulovka pretovarjalo odpadke. Krajani s tem niso bili zadovoljni in njihov odnos 

do občine in komunale se je občutil potem vsa nadaljnja leta. Nihče pa ne zna povedati zakaj se je 

deponija v Tenetišah zaprla.  

 

Damijan Perne:  

- Pretovarjanje odpadkov v Zarici je bila začasna odločitev. Ne more pa prevzeti odgovornosti, da 

se je prodalo zemljišče v Struževem namenjeno za ta namen. Za zaprtje deponije v Tenetišah so 

se vršili pritiski iz ministrstva in države. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Danes se ne želi opredeljevati do predloga in narediti škodo za prihodnost. Predlagal je, da novi 

direktor Marko Kocijančič predstavi vizijo, kako izboljšati storitev in znižati položnico za končnega 

uporabnika. 

 

Bojan Homan:  

- V celoti se je strinjal se je s predlogom mag. Velova. 

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Svet Mestne občine Kranj nima nobenega vpogleda v poslovanje, konec koncev pa dobi 

odgovornost za povišanje cene. Potrebno bi bilo razmisliti o nekem nadzornem organu, kot je bil. 

Menil je, da v komunali so rezerve, na primer zmanjševanje odpadkov, ponovna reciklaža, 

tehtanje odpadkov in posledično zmanjšanje cen.  

 

Mag. Primož Terplan:  

- Svetniška skupina SMC meni, da sama komunala ni poiskala optimalne rešitve oz. drugih 

možnosti, da bi znižala svoje stroške. Do prihodnje seje naj pripravijo nov predlog in vizijo 

zmanjšanja stroškov. V primeru, da bo predlog dan na glasovanje bo svetniška skupina glasovala 

proti. 

 

Župan Boštjan Trilar je na podlagi 53. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj prekinil razpravo in 

jo preložil na eno izmed naslednjih sej. Na predlog razpravljavcev sklical sestanek z vodji svetniških 

skupin, tema bo uskladitev predloga cen storitev ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj. V uvodu  
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bo novi direktor g. Marko Kocjančič predstavil realno oceno in vizijo delovanja Komunale Kranj, javno 

podjetje, d.o.o. 

 

 

 

8. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA 

 

Župan Boštjan Trilar je predal vodenje seje podžupanu Borisu Vehovcu. 

 

1. Mag. Primož Terplan:  

- V Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe g. Delič pripravlja informacijski sistem v 

podporo zimski službi in vzdrževanju cest. Po njegovih podatkih je sistem postavljen tako, da je 

transparentno prikazan od ugotovitve potrebe po odpravi napake na cestišču do obvestila pristojni 

službi za odpravo napak. Proces odprave napak se stalno vodi v evidenci, v katero je možen 

stalen vpogled v proces upravljanja s cestami. To se mu zdi zelo dober sistem in pohvalil vodjo 

urada g. Miha Juvana in g. Aleksandra Deliča. Predlagal je, da bi tak sistem postal javen v obliki 

portala Kr.povej vpeljali v MOK sistem za javljanje občanov. Na primer, da občan javi, da v 

križišču manjka nek prometni znak, se zadeva zabeleži v javno dostopen sistem, ki prikaže kateri 

urad je pristojen za zadevo. Cel proces je tako sledljiv.  Zelo dober inštrument za ocenjevanje dela 

občinske uprave.  

- Izpostavil je priprava parkomatov na bližajočo se uvedbo davčne zakonodaje za izdajo računov. 

Gre za izredno zahteven projekt, saj gre za uskladitev vseh parkomatov. Zanimalo ga je, kako to 

poteka v Kranju, ali so pripravljeni na to. Če niso pripravljeni, kakšen bo izpad prihodka.  

- V začetku mandata so se pogovarjali o spremembi režima na plačljivih parkirnih mestih. Vprašal 

je, ali je bilo na tem kaj narejeno.  

- Ministrstvo za javno upravo je na občini opravilo strokovni nadzor občinskih predpisov, pri katerem 

je bilo ugotovljeno precej nepravilnosti. Zanimalo ga je, ali je občinska uprava na tem delu že 

začela iskati rešitve. Želel je, da na naslednjih seji sveta o tem poročajo in o ugotovitvah 

ministrstva seznanijo tudi  Statutarno pravno komisijo.  

 

2. Marjan Bajt:  

- Čistilna naprava je objekt, ki precej vpliva na kakovost bivanja v neposredni bližini. Zanimalo ga je, 

kako je bilo določeno vplivno območje.  

- V naselju Drulovka je slepa ulica, kjer je bila kanalizacija zgrajena že pred projektom Gorki. Nekaj 

hiš je zgrajenih, nekaj parcel je še praznih. Lastniki zemljišč pričakujejo, da bodo vključeni v ta 

projekt.  

 

3. Saša Kristan:  

- Na postavljeno vprašanje na prejšnji seji glede dovozne poti na Bantalah ni dobila odgovora. Želi, 

da se ji odgovor posreduje.  

- V zvezi z odgovorom za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča želi dopolnitev 

odgovora in sicer, kakšne so najemnine za vrtove na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Kranj, 

koliko je teh najemov, koliko sredstev prejme občina iz tega naslova, kje se plačuje in kje ne.  

- Opozorila je, da je cesta v Stražišču v križišču, ki pripelje mimo Prošporta ni prednostna, 

Benedikova pa prednostna, kar ni v redu, saj je Benedikova veliko bolj prometna. Želela je, da se 

zadeva preveri.  

- Zanimalo jo je, koliko lokalov v starem Kranju je dobilo nove najemnike in za koliko se je zmanjšal 

delež praznih lokalov.  

 

4. Bojan Homan:  

- Z odgovorom glede svojega vprašanja v zvezi s stanovanjsko politiko občine ni zadovoljen. 

Svetnik Igor Velov je na zadnji seji mestnega sveta že dal pobudo na to temo, da bi se vodje 

svetniških skupin sestale, opravile temeljito razpravo in res poskušali nekaj narediti. Predlagal je, 

da se to opravi.  
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5. Sandra Nikolič:  

- V medijih je pred kratkim zasledila članek, ki se sklicuje na statistične podatke o uporabi drog med 

mladimi. V svetniški skupini SMC so bili rahlo presenečeni, da se Kranj po številu uporabnikov 

drog na prebivalca uvršča na drugo mesto v Sloveniji, takoj za Izolo. Zanimalo jo je, kakšne so 

aktivnosti Mestne občine Kranj na tem področju, kako deluje skupina LAS in Sosvet za varnost, 

kakšni so bili dosedanji ukrepi, kakšni ukrepi bodo v prihodnje, da se to razmerje spremeni v korist 

Kranja, kako lahko tudi svetniki pomagajo.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.  

 

 

Zapisala:  

Milena Bohinc 
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