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SVET MESTNE OSCINE KRANJ 

Zadeva: Odgovori na svetniska vprasanja 

Na 23. seji dne 21.12.2016 je svetnica Sasa Kristan povedala, da so svetniki dobili elektronsko 
posto od dr. Aleksa Lea Vesta. V zvezi stem jo zanima kaj se s sod no poravnavo in njenim 
izvrsevanjem dogaja, saj pise, da niso bile vse obveznosti oz. dolznosti, ki jih ima obcina po tej 
prodajni pogodbi, izpolnjene. 

Odgovor: 

Izvrsevanje obveznosti po prodajni pogodbi se je dejansko ustavilo, ker g. Vest od 18.1.2016 kljub 
pozivom ni overil podpisa na prodajni pogodbi, kar bi Mestni obcini Kranj omogocilo vpis v 
zemljisko knjigo. Zaradi tega dejstva dejansko nismo placali zadnjih 24.000 eur kupnine, z 
upraviceno bojaznijo, da nepremicnine ne moremo dobiti v last in posest. 

Glede na poziv pooblascenca g. Vesta, odvetnika Antona Subica, smo 01.02.2017, g. Vestu 
nakazali zadnji znesek iz pogodbe in ga hkrati opozorili, da prestavitev ceste Pot pod gradom ni 
odvisna Ie od aktivnosti na strani Mestne obcine Kranj ampak tudi od sodelovanja g. Vesta, torej 
da je dolzan sodelovati pri uskladitvi celotnega projekta odstranitve obstojecega gospodarskega 
poslopja pri Sempetrski grascini in gradnji novega gospodarskega objekta na nacin, da bo tudi 
gradnja ceste Pot pod gradom izvedljiva. Hkrati smo ga pozvali k overitvi podpisa in sodelovanju, 
kajti trenutno je njegov projekt nadomestne gradnje zasnovan tako, da projektant ceste le-te ne 
more umestiti v prostor tako, da bi pridobili gradbeno dovoljenje. Dejansko je glede na nas pbziv 
g. Vest dne 3.2.2~17 overil svoj podpis na pogodbi, tako da v nadaljevanju pricakujemo 
sodelovanje g. Vesta in nadaljevanje projekta. 

Svetnica Vlasta Sagadin je na 24. seji dne 25.1.2017 povedala, da je v proracunu za pokopalisce 
Bitnje rezerviranih 10.000 €. Zanimalo jo je, ali je v nacrtu tudi kaksna prenova oziroma tlakovanje 
vsaj glavnih poti, ki vodijo po pokopaliscu. 



Odgovor: 

V sodelovanju z upravljalcem pokopalisca Bitnje, Komunalo Kranj, smo za letosnje leto nacrtovali 
izvedbo naslednjih investicij na pokopaliscu: ureditev podlage za odpadke (zeleni odrez in 
odvecni kamen), zamenjava klime na poslovilnem objektu, morebiti tudi postavitev 1-2 solarnih 
svetilk in namestitev spic proti golobom na nadstresnici pri poslovilnem objektu. 

V nadaljevanju bomo pri pripravi proracuna za 2018 upostevali tudi predlog tlakpvanja vsaj 
glavnih poti na pokopaliscu. 

Pripravila: 
Tanja Hrovat 
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