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Z A P I S N I K 

 

 

 

24. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 25.1.2017 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, Bojan 

Homan, Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Boris Kozelj, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski, 

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

Sagadin, Helena Sitar, mag. Zoran Stevanović, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, mag. 

Primož Terplan, Gregor Tomše, Boris Vehovec, Ignac Vidmar, mag. Igor Velov, dr. Andreja Valič Zver, 

Darinka Zorko in Tina Žalec Centa. 

 

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

občinske uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, 

Sabina Metelko in Klemen Kastelic iz Urada za splošne zadeve, Vid Krčmar iz  Urada za tehnične 

zadeve, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe, Janez Rakar – vodja Urada za družbene dejavnosti, Mitja Herak – vodja 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič – Kabinet 

župana, Jana Habjan Piletič – JHP d.o.o. (pri 6. tč.) in Zvonka Hočevar – direktorica Doma 

upokojencev Kranj (pri 8. tč.). 

 

Navzoči predstavniki medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas in Peter Šalamon – Infonet media. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 25 članov in članic Sveta Mestne občine 

Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  

 

V spomin na dva pomembna moža kranjske občine se je seja Sveta Mestne občine Kranj pričela z 

minuto tišine. 

 

Na predzadnji dan leta so se poslovili od spoštovanega Martina Koširja, ki je v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja politično delovanje okrepil z župansko funkcijo na lokalni ravni.  

Zavzemal se je za večjo učinkovitost državne uprave in zmanjšanje administrativnega kadra ter 

enakomeren razvoj občine. V njegovem mandatu je kranjska občina navezala stike z Železno Kaplo v 
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Avstriji in Ambergom v Nemčiji. V času njegovega županovanja je nastala velika prostorska stiska v 

vrtcih in šolah in tako je bil, na njegovo pobudo, na podlagi referenduma izveden samoprispevek, ki je 

bil kot vzorčni primer kasneje za celotno Slovenijo in Jugoslavijo. Iz tega naslova je v Kranju nastalo 

pet vrtcev, štirinajst šol in trije prizidki k šolam. V Kranj je povabil priznanega kiparja Lojzeta Dolinarja, 

ki je Kranju poklonil zbirko svojih najbolj znanih del, ki so še danes del stalne razstave v Mestni hiši. 

Njegova pobuda je tudi spominski park Udin boršt. Martin Košir je bil pripadnik generacije, ki je zelo 

zgodaj prevzela bremena povojnega razvoja tako lokalne skupnosti kot širše in odgovornost za 

gradnjo države.  

 
Na prvi dan leta smo se poslovili še od prof. dr. Petra Venclja, častnega občana Mestne občine Kranj.  
Prof. dr. Peter Vencelj je prevzemal in uspešno izvajal odgovorne naloge tako na državni kot na lokalni 
ravni, na političnem in civilno družbenem področju. Njegovo delo posega na področja znanosti, politike 
in kulture, vzpostavljanje države in vodenja lokalne samouprave, povezovanje slovenstva in 
meddržavnega sodelovanja. Vedno se je zavzemal tudi za skupno dobro mesta Kranja in se tako 
izrazito angažiral v krajevni skupnosti Center, kjer je bil predsednik sveta Krajevne skupnosti tri 
mandate. To priča o njegovem zelo uspešnem delu, tako povezovanja someščanov kot usmerjenosti k 
ohranjanju in obnavljanju starega mestnega jedra Kranja, kjer si je prizadeval za kakovostnejše in bolj 
urejeno življenje. Zelo je bil dejaven tudi v kranjski župniji, prav tako je bil član Upravnega odbora 
Turističnega društva Kranj, član Upravnega odbora Gorenjske turistične zveze in med ustanovitelji 
Zavoda za turizem Kranj ter član sveta tega zavoda. V zadnjih letih pa tudi član in podpredsednik 
Uprave Fundacije Vincenca Drakslerja ter odličen dekan Visoke šole za gradbeno inženirstvo v 
Kranju. V širši slovenski javnosti in med Slovenci v zamejstvu in po svetu je eden najbolj opaženih in 
najzaslužnejših občanov Kranja.  
 

V čast in spomin Martinu Koširju ter prof. dr. Petru Venclju so namenili svetniki in svetnice minuto 

tišine.   

 

 

Na mizo je bilo posredovano naslednje gradivo: seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK in poročilo 

o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta. K 3. točki uvrščam novo Premoženjsko zadevo C. Načrt 

razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014 – dopolnitev. 

 

Predsedujoči je kot predlagatelj napovedal skrajšani postopek za 7. točko- Odlok o javno-zasebnem 

partnerstvu za izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica. V kolikor ne bo v prvi obravnavi bistvenih 

pripomb, bo po 100. členu Poslovnika Sveta MOK predlagal sprejem po skrajšanem postopku. 

Z dnevnega reda seje je umaknil 4. točko Poslovnik Sveta MOK in 10. točko Predlog za izstop MOK iz 

Skupnosti občin Slovenije. 

 

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

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.12.2016 ter poročila o izvršitvi 
sklepov 

2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve 
4. Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj – 2. obravnava  
5. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju – 2. obravnava 
6. Odlok o javno –zasebnem partnerstvu za izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica – 1. obravnava 
7. Sklep o določitvi načina izvajanja prevozov na klic 
8. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu 
9. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 
 
 
Sprejet soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).  
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 23. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 21.12.2016 IN 
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 
Poročilo o izvršitvi sklepov je ustno podala direktorica občinske uprave, Senja Vraber. Župan Boštjan 
Trilar je podal informacije o sestanku županov z ministrico za razvoj, strateške projekte in kohezijo 
Alenko Smerkolj glede Celostnih trajnih naložb. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.12.2016 in poročilo o izvršitvi sklepov. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE  
 

A.  IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA GIMNAZIJA 

FRANCETA PREŠERNA 

 

Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 

Za predstavnika lokalne skupnosti, Mestne občine Kranj, se  v Svet zavoda Gimnazija Franceta 

Prešerna imenuje Jožef Rozman. 

 

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

 

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

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1017/2, k.o. 2140 - Podreča 
 
Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic iz Urada za splošne zadeve. 

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko Premoženjskih zadev in se 
z njo strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev.  
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s premoženjskima zadevama v zvezi z izvzemom iz javnega 
dobra na nepremičninah  parc. št. 1017/2   k. o.  Podreča in parc. št. 1117/3 k. o. Babni vrt. 
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Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija se je seznanila s predlaganim sklepom in nanj nima pripomb. 
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 1017/2, k.o. 2140 – 

Podreča. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 

 
B. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1117/3, k.o. 2085 – Babni vrt 
 
Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic iz Urada za splošne zadeve. 

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko Premoženjskih zadev in se 
z njo strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev.  
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s premoženjskima zadevama v zvezi z izvzemom iz javnega 
dobra na nepremičninah  parc. št. 1017/2   k. o.  Podreča in parc. št. 1117/3 k. o. Babni vrt. 
 

 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija se je seznanila s predlaganim sklepom in nanj nima pripomb. 
 

Po kratki razpravi mag. Igorja Velova je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 1117/3, k.o. 2085 – 

Babni vrt. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
 
C. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014 – dopolnitev 

 
Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic iz Urada za splošne zadeve. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 

2017. 

 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
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4. ODLOK O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI KRANJ 
– 2. OBRAVNAVA  

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

Predlog Sosveta za krajevne skupnosti glede kršitev igriškega reda se lahko upošteva v Odloku o 

javnem redu in miru. S tem se strinja tudi sosvet. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila z Odlokom o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj 
– 2. obravnava in nima pripomb. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
V odloku naj se predvidi, da lahko občina za otroška igrišča s pravilnikom ali kako drugače sprejme 
igriški red, v katerem natančneje določi način in pogoje rabe igrišč (starost otrok, ki smejo uporabljati 
naprave; obratovalni čas…); igriški red je javno objavljen na tabli pred igriščem. Kršitev igriškega 
reda se v odloku opredeli kot prekršek. 
 

Razprava:  

 

Sonja Mašič: 

- Se strinja z rešitvijo, da se uredijo določbe glede kršitev igriškega reda v Odloku o javnem redu in 

miru. Pred tem naj se pa postavijo ustrezne table z igriškim redom.  

 

Mag. Janez Frelih:  

- Javne površine so dostopne vsem in vsi lahko pridejo na te površine. 

 

Janez Černe:  

- Vprašal je, kje se obravnava sankcioniranje lastnikov malih živali, ki puščajo iztrebke in če bi bilo 

smiselno vključiti v obravnavni odlok.  

 

Miha Juvan je odgovoril, da se sankcioniranje lastnikov malih živali ureja v Odloku o javnem redu in 

miru. 

 

Tina Žalec Centa:  

- Govori se o izrecni uporabi igral. Dogaja se, da otroška igrala uporabljajo osebe, ki so že 

prevelike in se uničujejo igrala. Gre se samo za to, da se določi pravila igre, komu so ta igrala 

namenjena in na kakšen način se jih uporablja. Konkretno na Pungratu so igrala uničena.  

 

Ignac Vidmar:  

- Tudi na Primskovem imajo otroško igrišče, ki se je uničilo točno na tak način, da se je nepravilno 

uporabljalo.  

 

Mag. Igor Velov:  

- Prav je, da občina postavi opozorila na otroških igrišč, ki naj veljajo za normalne ljudi, ki 

upoštevajo pravila.  

 

Župan Boštjan Trilar je predlagal, da imajo za postavitev tabel in opozoril na otroških igriščih imajo 

dovolj zakonske podlage. To bo občina uredila. Potrebujejo pa nek nadzor nad pravilno uporabo igral, 

način kako se bo to izvedlo, bodo preučili.  
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj. 

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
 
 
 
5. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJU – 2. OBRAVNAVA 

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

 

Stališča komisij:  
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju – 2. 
obravnava in nima pripomb. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju in nanj nima pripomb. 
 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni termina v Kranju. 

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 21 ZA, 3 PROTI, 6 VZDRŽANIH).  

 
 
6. ODLOK O JAVNO –ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO OŠ STRAŽIŠČE – 

TELOVADNICA – 1. OBRAVNAVA 
 

Uvodno poročilo je podala Jana Habjan Piletič iz podjetja JHP d.o.o. 

 

Stališča komisij:  

 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za 
izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica in ga podpirajo. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Razpravljali so: mag. Franci Rozman, mag. Branko Grims, mag. Zoran Stevanović, mag. Igor Velov, 

Janez Černe, mag. Drago Štefe, mag. Janez Frelih, Irena Dolenc, Boštjan Trilar.  
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Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednje  

 

SKLEPE:  

 

1. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo OŠ Stražišče telovadnica se obravnava in 
sprejme po skrajšanem postopku.  
 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 
2. Sprejme se Ocena izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva kot podlaga za ugotovitev obstoja 

interesa za izvedbo projekta za izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica po postopku javno-
zasebnega partnerstva. 

3. Sprejme se Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo OŠ  Stražišče – telovadnica. 
 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 25 ZA, 1 PROTI, 4 VZRŽANI). 

 
 
 
 
7. SKLEP O DOLOČITVI NAČINA IZVAJANJA PREVOZOV NA KLIC 
 
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila z Sklepom o določitvi načina izvajanja prevozov na klic. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija se strinja s predlaganim besedilom s pripombo, naj se preveri, kje je določen časovni interval 
izvajanja te storitve. 
 
Razpravljali so: Marjan Bajt, Bojan Homan, mag. Barbara Gunčar, mag. Igor Velov.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  

Sprejme se Sklep o določitvi načina izvajanja prevozov na klic. 

 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 23 ZA, 6 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
 
 
 
 
8. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU 
 
Uvodno poročilo sta podala Janez Rakar, vodja Urada za družbene dejavnosti in Zvonka Hočevar, 
direktorica Doma upokojencev Kranj, ki izvaja storitev pomoč na domu.  
 
Stališča komisij: 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Soglasjem k ceni storitve pomoči na domu in 
se strinjajo. Komisija predlaga, da se s spremembo ustreznega predpisa oskrbovalkam oziroma 
izvajalkam pomoči na domu v Kranju omogoči parkiranje na parkirnih mestih za invalide z ustrezno 
označbo. 
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo za 24. sejo Sveta Mestne občine Kranj 
Komisija soglaša s ceno storitve pomoči na domu. 
 
Razpravljali so: mag. Franci Rozman, Bojan Homan, Janez Černe, Jakob Klofutar, mag. Barbara 
Gunčar, Zvonka Hočevar. 
 
Janez Černe je predlagal, da se o četrtem sklepu glasuj posebej.  
 
Po končani razpravi je predsedujoči upošteval predlog Janeza Černeta in dal na glasovanje naslednje 
 
SKLEPE: 
 
1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za proračunsko leto 2017 soglasje k 

predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 17,11 € in predlagani subvenciji cene 
storitve za uporabnike v višini 75,4%. Cena urne postavke storitve pomoči na domu za uporabnika 
znaša ob delavnikih 4,20 €, ob nedeljah 5,85 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne 
6,09 € in ostaja do naslednjega potrjenega predloga Doma upokojencev Kranj nespremenjena. 
Mestna občina Kranj pri tem sofinancira javno službo  pomoči na domu po dejanskih stroških, v 
skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev. 

2. Dom upokojencev Kranj lahko v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2017 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje 
potreb upravičencev, katerim zaradi bolniških ali porodniških odsotnosti, koriščenja rednega 
letnega dopusta ali polne zasedenosti oskrbovalk niso sposobni zagotavljati storitev. 

3. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2017 koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne 
stroške, ki bi ob zaključku leta presegli omejitev 15% ter za stroške nujne začasne zaposlitve 
dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela. 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).  
 

4. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2017 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami 
(upravno administrativni stroški; stroški materiala in storitev; upravno administrativni stroški in 
stroški investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih 
oziroma dejanskih stroškov. 

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

 
 
 
9. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
1. Janez Černe:  
- Glede Komunale Kranj je postavil naslednja vprašanja:  

 Ali je res Kranj začel voziti smeti v Ljubljano?  
 Menda je v letu 2016 1 mio eur dobička pri pobiranju smeti. Zanimalo ga je, ali bo 

prišlo do poračuna? 
- V razpisu za dodeljevanje sredstev športnim društvom ima občina v predpisu zapisan protizakonit 

pogoj, da mora biti društvo član Športne zveze, da dobi društvo 10 % več sredstev. Prosil je za 
razlago. 

- V medijih se je veliko pisalo o izkoriščanju čistilk s strani čistilnih servisov, da delajo po 16 ur tri 
različne službe za mizerno plačo 550 eur mesečno. Predlagal je, da se naredi primerjava koliko 
občina plača servisu, ki trenutno čisti in koliko bi občino stalo, če bi imela svoje zaposlene čistilke. 
Če bo primerjava pokazala razmislek, da se te čistilke po izteku aktualne pogodbe zaposli na 
občini.  

 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da drži, da je Komunala Kranj po sklepu Sveta ustanoviteljev 
Komunale, ki ga sestavljajo župani šestih občin začela voziti smeti v Ljubljano do sprejema 
koncesijske pogodbe, ki jo bodo sprejemali mestni svetniki vseh šestih občin. Razlog je, da Mala 
Mežaklja nima uporabnega dovoljenja. Strošek odvzema smeti je za en euro nižji kot je bil sedaj.  
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Komunala Kranj ima 680.000 eur presežka nad poslovnim načrtom. Vsi so ustanovitelji so direktorju in 
zaposlenim čestitali, ker so z optimiziranjem poslovanja naredili presežek, vendar ne na smeteh. To se 
bo odrazilo na ceni položnice na vseh področjih delovanja Komunale Kranj preko elaborata. 
 
V razpisu za športne dejavnosti je zapisano, da se stimulira članstvo v Športni zvezi Kranj. Razlog je v 
tem, da je šport v Kranju razdrobljen, da se dostikrat iz enega kluba naredita dva kluba, ker sta se dva 
predsednika skregala in da je cilj, da imajo v Športni zvezi vsi možnost sodelovati in soodločati o 
športni politiki v Kranju. Člani Športne zveze predstavljajo vse športe v Kranju. Namen razporejanja 
sredstev je, da se uveljavlja politiko Mestne občine Kranj pri podpori športa. 
 
Glede čistilk je bila primerjava izdelana v času priprave razpisa. Na naslednji seji sveta bodo poročali, 
kaj je primerjava pokazala. 
 
2. Saša Kristan:  
- Opozorila je, da je prosila pisni odgovor v zvezi z dopisom dr. Aleksa Lea Vesta. Prosi, da se ga 
posreduje.   
- Vprašala je, kako je s stacionarnimi radarji. Eden je še postavljen na Cesti Staneta Žagarja, ki je 
samo za statistiko. Zanimalo jo je, če to še vedno drži? 
 
Župan Boštjan Trilar je glede odgovora presenečen, ker je bil prepričan, da ga je podpisal in je bil 
poslan. Ga bodo še enkrat poslali. Občina glede radarjev še vedno deluje preventivno in iščejo način, 
kako bi brez prevelikih sankcij ljudi pripravili do počasne vožnje v bližini šol in vrtcev. Statistiko tudi 
redno objavljajo in pošiljajo v medije.  Ta stacionarni radar še ne izreka kazni.  
 
3. Vlasta Sagadin:  
- V proračunu je za pokopališče Bitnje rezerviranih  10.000 €. Zanimalo jo je, ali je v načrtu tudi kakšna 
prenova oziroma tlakovanje vsaj glavnih poti, ki vodijo po pokopališču.  
- Uradu za družbene dejavnosti je predlagala, da pregleda akte o ustanovitvi tistih osnovnih šol, ki 
imajo v svojem sklopu vrtec in podružnično šolo, tisti del, ki določa imenovanje predstavnikov staršev 
v svet zavoda. Izkazalo je, da so različni postopki  pridobivanja kandidatov za predstavnike v svet 
staršev. Predlagala je, da se postopki poenotijo v izogib zapletom.  
- Občina je namenila 80.000 eur za dodatno avtobusno linijo mestnega prometa do Golnika, Letenc, 
Gorič, Trstenika in ostalih vasi in s tem tamkajšnjim krajanom omogočili za ceno 10 eur na mesec 
avtobusni prevoz. Občina pa ni poskrbela, da bi bila frekvenca teh prevozov pogostejša in da bi 
občani ta prevoz dejansko lahko uporabljali. Vozijo se s svojimi avtomobili, nadomestilo za prevoz, ki 
jim ga da delodajalec je 10 eur. Ljudje bi radi uporabljali prevoz, vendar če ni linij, frekvenca pogosta, 
potem se morajo še vedno voziti s svojim avtom. Predlagala je, da prevoznik uredi več avtobusnih linij 
ob prometnih konicah.  
 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da bodo pogledali, čemu so namenjena sredstva za pokopališče 
Bitnje. Odloke je tudi treba pregledati.  
Vmes med sejama sta se z g. Terplanom kot pobudnikom sestala s sindikatom Bolnišnice Golnik in 
sindikatom Save ter Regijskim sindikatom. Znižanje povračila potnih stroškov je bilo jasno že ob 
sprejemu odloka. Ostalim zaposlenim se to dogaja na ostalih linijah že 10 let. Sklenili so, da bodo 
prilagodili linije avtobusnih prevozov in preučili bodo, ali obstaja pravna podlaga kako zaposlene 
občane izvzeti iz subvencije.  
 
Mag. Igor Velov: Opozoril je, da je potrebno ureditev glede prevozov dobro premisliti, preden se zopet 
predlagajo spremembe. 
 
 
4. Tina Žalec Centa: 
- V Kranju imamo tudi zelo lep in bogat Botanični vrt. Z njim upravlja Hortikulturno društvo. Imajo 
precejšnje težave z urejanjem vrta. Predlagala je, da bi se jim na nek način pomagalo, mogoče preko 
Zavoda za turizem in kulturo Kranj kot del turistične ponudbe v Kranju.  
 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da bodo pogledali kakšno pomoč jim občina lahko nudi. 
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Mirko Tavčar, vodja Urada za finance, je povedal, da za vsak izdatek iz proračuna po vsebini 
transferna sredstva moramo imeti tri podlage: splošni akt, poseben akt in sredstva v proračunu. 
 
5. Marjan Bajt:  
- Vprašal je, kakšen delež subvencije prejme potnik, ki se pelje z avtobusom. Avtobusi prevažajo od 
nič do pet potnikov, mogoče več v terminih, ko je konec pouka in delovnega časa. Dal je pobudo 
mestni upravi, da do naslednje seje predstavi analizo zasedenosti avtobusov po posameznih linijah in 
oceno koliko subvencije prejme potnik.  
 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da tisti potniki, ki uporabljajo potniški promet dobijo 100 % subvencijo. 
Seveda se strinja, da je treba peljati vse ukrepe, ki spodbujajo javni potniški promet.  
 
6. Bojan Homan:  
- Glede na to, da je odstopilo Častno razsodišče, je vprašal kdaj bo nov poziv za imenovanje novih 
predstavnikov v Častno razsodišče.  
- Pohvalil je, da so se pred stavbo občine umaknila stojala za kolesa, saj so s tem pridobili nazaj 4 
parkirna mesta. Novo stojalo za kolesa se je postavilo pri Čebelici, kjer so izgubili 4 parkirna mesta. 
Če bi malo premislili, bi stojalo lahko postavili na drugo stran ceste, kjer ne bi izgubili nobenega 
parkirnega mesta. Predlagal je, da naj se v Kranju stojala za kolesa postavljajo bolj načrtno.  
 
7. Mag. Zoran Stevanović: 
- Prosil je, da se opredeli o dejanski smiselnosti obstoja same Športne zveze in kaj sploh pomeni 
športnemu klubu, ki je včlanjen v zvezo. Vprašal je, kdo so funkcionarji in koliko so plačani za 
opravljanje svoje funkcije? Želel je pisni odgovor.  
 
Podžupan Boris Vehovec je povedal, da je po zakonu Športna zveza sogovornik pri vseh odločitvah, ki 
se tičejo športa, pravilnikov. Po zakonu podaja soglasje Športna zveza. Vsi funkcionarji, ki so v zvezi 
niso nič plačani. So pa predstavniki klubov, ki so bili izbrani na volitvah. Predsednik Športne zveze v 
Kranju je Tadej Peranovič. Klub soodloča pri odločanju o vseh športnih zadevah v Kranju. Mestna 
občina Kranj ni ustanoviteljica Športne zveze. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.35 uri. 
 
 
 
 

 

 

Zapisala:  

Milena Bohinc 

         Boštjan Trilar 

               Župan 

 

 

 

 


