Svet
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Številka: 900-18/2016-5-(52/04)
Datum: 14.9.2016

ZAPISNIK

19. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 14.9.2016 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, Bojan
Homan, Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Boris Kozelj, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski,
Damijan Perne, Damjana Piškur, Natalija Polenec, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, mag. Zoran
Stevanović, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor Tomše, Boris
Vehovec, mag. Igor Velov, Ignac Vidmar, Darinka Zorko in Tina Žalec Centa.
Odsotna sta bila: mag. Franci Rozman in dr. Andreja Valič Zver.
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, 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, Robert Zadnik – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Darko Jarc –
Nadzorni odbor MOK, Tomaž Štefe – direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj ter 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 26 članov in članic Sveta Mestne občine
Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.
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Na mizo je bilo posredovano: Seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK in k točki 6. Dopolnitev
Pravnika o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 – 2020
na podlagi pripomb Komisije za finance in Komisije za gospodarstvo.
Iz dnevnega reda je umaknil točko 3.D., ker je o tem Svet že odločal in na podlagi pripomb komisij 9.
točko: Soglasje k delnemu odpisu terjatev do Garancijske sheme in sheme Mikrokrediti pri BSC d.o.o.
Kranj.
Janez Černe:
- Predlagal je, da se umakne tudi 5. točka dnevnega reda: Obvezna razlaga četrte alineje 2.2.1.
točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, ker ni pravilna
procedura in sicer bi morala Statutarno pravna komisija pripraviti predlog obvezne razlage in ga
predložiti svetu v postopek. .
Župan Boštjan Trilar je povedal, da bodo do obravnave točke preverili proceduro in kot predsedujoči
dal v potrditev naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.6.2016 ter 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« - prva obravnava
5. Obvezna razlaga četrte alineje 2.2.1. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu
Mestne občine Kranj
6. Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 –
2020
7. Soglasje k Statutu Zavoda za turizem in kulturo Kranj
8. Soglasje k strateškemu načrtu Zavoda za turizem in kulturo Kranj
9. Imenovanje zunanjega izvajalca za izvedbo nadzora s področja NRP Proračuna MOK za leto
2015, analiza izvedbe JN energetske obnove in določenih postavk OŠ Orehek
10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta
Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 18. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 22.6.2016 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Župan Boštjan Trilar je povedal, da so vsi sklepi, sprejeti na 18. seji Sveta Mestne občine Kranj z dne
22.6.2016, izvršeni oziroma v izvrševanju. Na zadnji seji je bil sprejet sklep, da se objavi zvočni zapis
na spletni strani občine. To je občina preverila pri Informacijskemu pooblaščencu, ki je odgovoril, da
občina lahko objavi zvočni zapis na svoji spletni strani, ampak samo če ima to urejeno v svojem
poslovniku. Občina je zato umaknila zvočni zapis iz spletne strani.
Vlasta Sagadin:
- Predlagala je, da bi občinska uprava bolj temeljito predstavila poročilo o izvršitvi sklepov.

2

Mag. Andrej Šušteršič:
- Strinjal se je s predlogom ge. Sagadin in predlagal, da se na določeno časovno obdobje na
primer treh sej pripravi pregled realizacije in za vsak sklep navede, ali je realiziran, ali ni in zakaj
ni.
Janez Černe:
- Strinjal se je z dodatnim predlogom mag. Šušteršiča in predlagal, da se pregled sklepov objavi na
spletni strani občine.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 18. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.6.2016 ter poročilo o izvršitvi sklepov.
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA).

2. KADROVSKE ZADEVE
A. POTRDITEV MANDATA ČLANU SVETA MESTNE OBČINE KRANJ
Uvodno poročilo je podal Janez Rakar, vodja Kabineta župana.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Borisu Kozelj se potrdi mandat za člana Sveta Mestne občine Kranj.
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).

B. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Župan Boštjan Trilar je povedal, da je odstopila Beti Jenko s funkcije predsednice Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na podlagi 8. člena Poslovnika Sveta MOK je pozval
člane in članice sveta, da podajo kandidata/e za predsednika, ki ga lahko predlaga skupina najmanj
petih potrjenih članov sveta, s soglasjem kandidata.
Prebral je prvi in edini predlog skupine članov Sveta MOK, da se za predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Gorazd Copek, član Sveta. Gorazd Copek se
strinja s kandidaturo in hkrati predlaga, da v kolikor bo imenovan za predsednika, bo odstopil kot član
Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja
SKLEPA:
1. Beti Jenko z dnem 15.7.2016 preneha funkcija predsednice Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.

3

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje Gorazd
Copek, 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 (28 PRISOTNIH: 23 ZA, 4 PROTI, 1 VZDRŽAN).

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je pojasnil, da je z imenovanjem predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanje odstopil Gorazd Copek kot član komisije. Predlagal je, da
se izvede imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in
odredil 5 minutni odmor.
Seja sveta se je nadaljevala ob 16.35 uri.
Skupini članov Sveta Mestne občine Kranj sta za člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja posredovali:
1. Kandidata Jožefa Rozmana
2. Kandidata mag. Zorana Stevanovića
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Gorazdu Copku z dne 14.9.2016 preneha funkcija člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje Jožef 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 (28 PRISOTNIH: 18 ZA, 5 PROTI, 5 VZDRŽANIH).

C. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA KRANJSKI
VRTCI
Uvodno poročilo je podala Vlasta Sagadin, predstavnica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
V razpravi so sodelovali: mag. Zoran Stevanović, Jakob Klofutar, mag. Igor Velov, Marjan Bajt in Tina
Žalec Centa.
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Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj, se v Svet zavoda Kranjski vrtci imenujejo:
1. Irena Dolenc
2. Jakob Klofutar
3. Polonca Ovsenar
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 24 ZA, 4 PROTI, 2 VZDRŽANA).

D. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA ZAVODA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA
GORENJSKE
Uvodno poročilo je podala Vlasta Sagadin, predstavnica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Mestna občina Kranj daje soglasje k imenovanju Jožeta Veternika za direktorja zavoda Osnovno
zdravstvo Gorenjske za mandatno obdobje 5 let od 1.10.2016 do 30.9.2021.
Sklep velja z dnem sprejema.
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).

E. MNENJE O KANDIDATU ZA RAVNATELJA OŠ SIMONA JENKA KRANJ
Uvodno poročilo je podala Vlasta Sagadin, predstavnica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatu Rudolfu Planinšku k imenovanju za ravnatelja
OŠ Simona Jenka Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da se je
kandidat prijavil v zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjuje vse
zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljal dela in naloge ravnatelja OŠ Simona Jenka
Kranj.
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN).
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3.PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Predlog za odpis neizterljivih terjatev
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom ter se z njim strinjajo.
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Razpravljali so: Saša Kristan, Jožef Rozman, Marjan Bajt, mag. Zoran Stevanović, mag. Barbara
Gunčar, Bojan Homan, Mateja Koprivec in župan Boštjan Trilar.
Saša Kristan:
- Predlagala je, da se Svetu MOK posreduje seznam vseh kratkoročnih in dolgoročnih terjatev.
Bojan Homan:
- Predlagal je, da se na posebni seji obravnava področje stanovanjskega gospodarstva občine.
S predlogom g. Homana sta se strinjala tudi mag. Igor Velov in župan Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Terjatev:
- v višini 2.400,41 EUR, katere postopek izterjave je potekal v izvršilni zadevi opr. št. I 2001/01310, I
2000/3252 pri Okrajnem sodišču v Kranju,
- v višini 4.450,78 EUR, katere postopek izterjave je potekal v izvršilni zadevi opr. št. I 2001/01700, I
2001/02432 in I 2002/00010 pri Okrajnem sodišču v Kranju,
- v višini 4.266,44 EUR, katere postopek izterjave je potekal v izvršilni zadevi opr. št. I 2001/02226 in
IN 2002/0012 pri Okrajnem sodišču v Kranju,
- v višini 2.889,34 EUR, katere postopek izterjave je potekal v izvršilni zadevi opr. št. I 2001/02901 pri
Okrajnem sodišču v Kranju,
-v višini 9.633,06 EUR, katere postopek izterjave je potekal v izvršilni zadevi opr. št. I 01476/99, I
3472/2002, I 01438/03, I 00946/04 pri Okrajnem sodišču v Kranju,
- v višini 12.817,14 EUR, za izterjavo katere je bila vložena tožba v zadevi opr. št. P 94/2003 pri
Okrajnem sodišču v Kranju,
-v višini 7.471,40 EUR, katere postopek izterjave je potekal v izvršilni zadevi opr. št. opr.št. I
3237/1999, opr.št. I 2179/2002, opr. št. I 2427/2001ter opr. št. I 1365/2003 pri Okrajnem sodišču v
Kranju,
-v višini 35.238,11 EUR, za izterjavo katere je bila vložena tožba v zadevi opr. št. P 299/2003 pri
Okrajnem sodišču v Kranju,
-v višini 2.562,15 EUR, katere postopek izterjave je potekal v izvršilni zadevi opr. št. I 2004/00917 pri
Okrajnem sodišču v Kranju,
-v višini 2.904,30 EUR, katere postopek izterjave je potekal v izvršilni zadevi opr. št. I 897/2004 in I
1385/2001 pri Okrajnem sodišču v Kranju,
- v višini 9.793,19 EUR, katere postopek izterjave je potekal v izvršilni zadevi opr. št. I 2329/1993,
opr.št. I 233/1993, opr. št. I 1934/1995, opr. št. I 1638/1998, opr. št. I 1708/2003 in opr. št. I 2814/2005
pri Okrajnem sodišču v Kranju
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se na dan 14.09.2016 odpiše in izbriše iz evidence terjatev-poslovnih knjig Mestne občine Kranj in
družbe Domplan d.d.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 21 ZA, 4 PROTI, 2 VZDRŽANA).

B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 –
dopolnitev
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom ter se z njim strinjajo.
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo
Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanjo nima
pripomb.
Stanovanjska komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije,
podpira.
Razpravljali so: Saša Kristan, mag. Igor Velov, Bojan Homan, Ignac Vidmar, Mateja Koprivec in župan
Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto
2016.
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA).

C. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016 –
dopolnitev
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom ter se z njim strinjajo.
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
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Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo
Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanjo nima
pripomb.
Razpravljali so: Marjan Bajt, Sonja Mašić, Bojan Homan, Tanja Hrovat in župan Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto
2016.
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).

E.Izjemna dodelitev neprofitna stanovanja Mestne občine Kranj v najem - podaljšanje
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom ter se z njim strinjajo.
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Stanovanjska komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije,
podpira.
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s podaljšanjem najemne
pogodbe, sklenjene na podlagi postopka izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja v najem.
Razpravljal je Janez Černe.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s podaljšanjem najemne pogodbe, sklenjene na podlagi
postopka izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja v najem v skladu z določili 29. Člena Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006 –
ZUE, 11/2009, 81/2011, 47/2014).
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).

F. Predlog prerazporeditev in odprtje novega projekta v NRP
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
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Po razpravi so člani komisije za finance sprejeli naslednji sklep (4 prisotni, 3 ZA, 1 PROTI):
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko 3.F ter in se z njimi strinjajo.
Komisija za kulturo in šport se seznanja z predlogom prerazporeditev sredstev za namestitev nove
umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v ŠC Kranj in sanacijo strehe na športno kulturnem
objektu na naslovu Huje 19a.
Razpravljali so: Bojan Homan, Irena Dolenc, Janez Černe, mag. Drago Štefe, Tanja Hrovat, mag.
Barbara Gunčar, Vlasta Sagadin, mag. Igor Velov, Saša Kristan, Marjan Bajt, Mirko Tavčar in župan
Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje
SKLEPE:

1. V proračun Mestne občine Kranj za leto 2016 se uvrsti NRP Javne sanitarije in na ta NRP se za
leto 2016 prerazporedijo sredstva v skupni višini 50.000,00 eur kot sledi:
- iz NRP 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča - Bantale, PP 231016 Urejanje
vodnih virov in voda, PKT 420401 Novogradnje
- na nov NRP 40600209 Javne sanitarije, PP 211001 Poslovni prostori – investicije, na PKT
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 48.000,00 eur in na PKT 420801
Investicijski nadzor v višini 2.000,00 eur.

2. Za potrebe namestitve umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Športnem centru
Kranj se sredstva prerazporedijo:
- iz NRP 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča - Bantale, PP 231016 Urejanje
vodnih virov in voda, PKT 420401 Novogradnje
- na NRP 40700032 Zavod za šport Kranj – redno investicijsko vzdrževanje, PP 140309
Športni center Kranj, PKT 432300 Investicijski transfer javnim zavodom v višini 250.000,00
eur.

3. Za potrebe izvedbe nujnih sanacijskih del na objektu Huje 19a se sredstva prerazporedijo:
-

iz NRP 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča - Bantale, PP 231016 Urejanje
vodnih virov in voda, PKT 420401 Novogradnje
na NRP 40700032 Zavod za šport Kranj – redno investicijsko vzdrževanje, PP 140310
Drugi športni objekti, PKT 432300 Investicijski transfer javnim zavodom, v višini 40.000,00
eur.

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 22 ZA, 4 PROTI, 3 VZDRŽANI).

G. Predlog prerazporeditev in odprtje novega NRP – WIFI MOK
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3.G in se z njim strinjajo
Razpravljali so: Janez Černe, Gregor Tomše in Saša Kristan.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
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SKLEP:
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2016 se uvrsti NRP WIFI MOK in na ta NRP se za leto 2016
prerazporeditve sredstva v skupni višini 61.000,00 eur kot sledi:
- iz NRP 40600028 Nadgradnja CČN neupravičeni del, PP 231101 taksa za obremenjevanje
vode, PKT 420401 Novogradnje,
- na NRP 40600210, PP 170601 WIFI MOK PKT 420238 nakup telekomunikacijske opreme v
višini 61.000,00 eur.
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI).

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA
ORGANA OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ« - PRVA
OBRAVNAVA
Uvodno poročilo je podal Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Razpravljala sta: Janez Černe in Bojan Homan.
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat Kranj« - prva obravnava.
Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN).

5. OBVEZNA RAZLAGA ČETRTE ALINEJE 2.2.1. TOČKE 12. ČLENA ODLOKA O IZVEDBENEM
PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ
Darinka Zorko, predsednica Statutarno pravne komisije, je predlagala, da se točka dnevnega reda
umakne, ker postopkovno ni predlagana v skladu z 111. členom Poslovnika Sveta MOK.
Župan Boštjan Trilar je točko umaknil.

6. PRAVILNIK O SPODBUJANJU RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V MESTNI OBČINI
KRANJ ZA OBDOBJE 2016 – 2020
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Stališča komisij:
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Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, in ob upoštevanju predlaganih
dopolnitev, se z njim strinjajo.
V gradivu pod 4. točko Obrazložitev pravilnika, kot četrto alinejo se doda naslednje besedilo:
- » in mora ohraniti sedež podjetja oz. podružnice na območju MO Kranj še najmanj dve leti po
pridobitvi sredstev.«
V gradivu »Pomoči se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.« se naj v nadaljevanju še
doda naslednje besedilo:
- »V primeru neizpolnjevanja pogoja ohranitve sedeža podjetja oz. podružnice na območju MO
Kranj še najmanj dve leti po pridobitvi sredstev, mora sredstva vrniti z zakonskimi zamudnimi
obrestmi«
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Pravilnikom o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva
v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 – 2020. Predlaga dopolnitev pravilnika z določilom, da morajo
podjetja vsaj še dve leti po zaključku črpanja sredstev imeti sedež ali poslovno enoto/podružnico v
MOK in hkrati dokazljivo izvajati dejavnost na območju MOK.
Razpravljal je Janez Černe.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje
2016 – 2020 s tem, da se:
- v prvem odstavku 7. člena pravilnika spremeni tretja alineja tako, da se glasi: »in izvedejo ali
nameravajo izvesti ukrep ali naložbo (v nadaljevanju: naložba), ki bo predmet dodelitve
pomoči po tem pravilniku na območju občine.« in
- v drugem odstavku 14. člena se doda nova četrta alineja z naslednjim besedilom: »da
upravičenec ali izvedena naložba ne izpolnjuje pogojev, določenih v 7. in 8. členu tega
pravilnika.«
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA).

7. SOGLASJE K STATUTU ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ
Uvodno poročilo sta podala Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe
ter Tomaž Štefe, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
Stališča komisij:
Komisija za turizem:
Komisija za turizem predlaga, da se 28. člen statuta dopolni tako, da se glasi: »V primeru odsotnosti
ali zadržanosti direktorja za več kot pet delovnih dni predstavlja in zastopa zavod drug delavec
zavoda, ki ga določi in pooblasti direktor.
Komisija za turizem daje soglasje k predlaganemu statutu Zavoda za turizem in kulturo Kranj,
dopolnjenemu v 28. členu, v skladu s pripombo Komisije.
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za kulturo in šport se seznanja s Statutom Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
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Komisija za gospodarstvo se je seznanila s soglasjem k Statutu Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
Predlaga, da se v prvem stavku 6. člena črta beseda »brezplačno«.
Razpravljali so: Natalija Polenec, Jožef Rozman, Saša Kristan in Mateja Koprivec.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k Statutu Zavoda za turizem in kulturo Kranj s tem, da se:
- 28. člen statuta dopolni tako, da se glasi: »V primeru odsotnosti ali zadržanosti direktorja za
več kot pet delovnih dni predstavlja in zastopa zavod drug delavec zavoda, ki ga določi in
pooblasti direktor.« in
- v prvem stavku 6. člena statuta se črta beseda »brezplačno«.
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA).

8. SOGLASJE K STRATEŠKEMU NAČRTU ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ
Uvodno poročilo sta podala Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe
ter Tomaž Štefe, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
Stališča komisij:
Komisija za turizem daje soglasje k predlaganemu Strateškemu načrtu Zavoda za turizem in kulturo
Kranj za obdobje 2016 – 2020.
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom in se z njim strinjajo.
Komisija za kulturo in šport se seznanja s strateškim načrtom Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
Komisija za gospodarstvo se je seznanila s soglasjem k strateškemu načrtu Zavoda za turizem in
kulturo Kranj.

Razpravljali so: Marjan Bajt, Janez Černe, Tomaž Štefe in župan Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k Strateškemu načrtu Zavoda za turizem in kulturo Kranj za
obdobje 2016 – 2020.
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA).
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9. IMENOVANJE ZUNANJEGA IZVAJALCA ZA IZVEDBO NADZORA S PODROČJA NRP
PRORAČUNA MOK ZA LETO 2015, ANALIZA IZVEDBE JN ENERGETSKE OBNOVE IN
DOLOČENIH POSTAVK OŠ OREHEK
Uvodno poročilo je podal Darko Jarc, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom in se z njim strinjajo.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Za izvedbo strokovnih nalog s področja postavljenih kriterijev za preučitev področja NRP-jev
proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015, postopka izvedbe javnega naročila za energetsko
obnovo OŠ Orehek in odhodkov pri obračunavanju potnih stroškov ter študentskega dela na OŠ
Orehek se imenuje revizijska družba GSS d.o.o.
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA).

10. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je na predlog svetniške skupine SMC sklical sejo Sveta Mestne
občine Kranj za dne 28.9.2016, na kateri se bo obravnaval Statut Mestne občine Kranj.
1. Janez Černe:
- Kadrovske spremembe na občini in Medobčinski inšpektorat. Zanimalo ga je, kje in zakaj.
Pisni odgovor za spremembe pri vodjih uradov.
- Razpis promotorji za avtobusni terminal. Vprašal je kakšen je model in viri financiranja, kaj in
kolikšen del je javni ter kolikšen del je zasebni vir financiranja.
V Velenju so pred šestimi leti naredili podzemno garažo s 317 parkirnimi mesti, 17 postajališči
za avtobuse, stolpič z P+3 nadstropji na 13.500 m2, dva parka in prometno ureditev za 9 mio
evrov vse skupaj iz privatne institucije. Pozval je občinsko upravo, da se o tem projektu bolj
seznani in primerja s kranjsko investicijo v avtobusni terminal. Pisni odgovor
- Vprašal je, ali je bila res podpisana pogodba s prodajalci za potrebe ureditve Gasilskega trga.
Če je res, ga zanima s katerim datumom in ali je bil nakazan kakšen znesek tem prodajalcem
in ali je kakšna pogodbena varovalka, da se stavbe ne kupi, če je ne bo mogoče porušiti.
- Vprašal je, katero podjetje pripravlja Celostno prometno strategijo Mestne občine Kranj in
koliko denarja prispeva Mestna občina Kranj, koliko Republika Slovenija in koliko kohezijski
skladi evropske unije.
- Veliko kolesarskih stez je bilo narisanih na mestu cestišč. Še vedno se več kot pol kolesarjev
še vedno vozi po pločniku. Zanimalo ga, kaj nameravata komisija in uprava narediti, da se
kolesarje usmeri na, za njih odmerjen del cestišča.
- Prosil je za pomoč pri pisanju Odloka o občinskem glasilu, pa še vedno ni nič storjenega.
- Že dalj časa prosi za odgovor glede tabel 5 x varnost, to je pet tabel na drogovih na Cesti 1.
Maja. Menil je, da so te table dotrajane in, da jih je potrebno odstraniti ali pa obnoviti. Enako
čaka za predlagane prehode za pešce: Planet Tuš, Jelenov klanec pred Adikko banko, Čirška
cesta. Prosil je, da uprava odgovori.
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Župan Boštjan Trilar je povedal, da bo čim več skušal odgovoriti.
- Kadrovski managament ali upravljanje s kadri je celosten postopek, ki zajema razvoj kadrov,
kadrovsko načrtovanje, karierno načrtovanje in iskanje najboljšega človeka za potrebe občine
za določeno delovno mesto. Kadrovske spremembe so bile skrbno premišljen proces, ki je
trajal štiri mesece. Pohvalil je direktorico občinske uprave, ki je opravila razgovore z
zaposlenimi, pregledala procese in raziskala oz. ocenila skupaj s kadrovsko službo, kakšen je
kadrovski potencial. Vsaka organizacija je živ organizem in kadre je treba ves čas razvijati,
tako službeno kot osebno, jim povečevati kompetence, širiti obzorja in tudi zamenjati delovna
mesta, da lahko bolj učinkovito sodelujejo med uradi. V sistemizaciji je sedem kadrovskih
sprememb. Govoriti o imenih se mu ne zdi korektno. Če g. Černe želi konkretna imena, naj se
oglasi pri njem.
- Poziv promotorjem za Avtobusni terminal in ureditev širšega področja. Je izziv in možnost
investitorjem, da povedo na kakšen način bi to izpeljali. G. Janez Ziherl, vodja Urada za okolje
in prostor, je povedal , da je bila za to območje izdelana DIIP dokumentacija, ki je ocenila
vrednost projekta 33 mio evrov, vključno s prestavitvijo infrastrukture, ureditvijo okolice,
stolpiči in garažno hišo. Brez informacij investitorjev občina ne more odpreti Načrta razvojnih
programov, kjer bi predvideli odhodke in prihodke. Kakšna oblika organizacije investitorjev bo,
ta trenutek še ne vedo. Občina na ta način išče odgovore in kakšne so čim širše možnosti.
- Pogodba s prodajalci nepremičnine za potrebe ureditve Gasilskega trga ni bila sklenjena.
Noben znesek ni bil nakazan in tudi ne bo, dokler se ne bodo uskladili z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine.
- Za pripravo Celostne prometne strategije je občina prejela evropska sredstva in vložek občine
je lastna udeležba v višini 15 % stroška. Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe je povedal, da je imela občina na voljo 90.000 eur plus DDV.
Izbran je bil najugodnejši ponudnik za 50.000 eur, podjetje PNZ -Projekt nizke gradnje.
- G. Marjan Bajt je povedal, da se je v letošnjem letu naredila celotna trasa kolesarska steza na
Cesti 1. maja. Glede pravilne uporabe kolesarske steze bo treba angažirati mestno redarstvo,
opozarjati, učiti, promovirati, vzgajati voznike koles in voznike motornih koles, da jemljejo
kolesarje na cesti za enakopravnega udeleženca v prometu.
- G. Janez Rakar, vodja Kabineta župana, je pritrdil, da je res g. Černe že pred pol leta
izpostavil odlok o občinskem glasilu. Prosil je g. Černeta, da ga kontaktira in se sestaneta,
kakšne so ideje in želje.
- Table 5 x varnost na Cesti 1. maja je postavil občinski Svet za preventivo v vzgojnem
prometu, ki opravljajo svojo nalogo. Predlog bo posredovan predsedniku SPV-ja.
- Župan Boštjan Trilar je povedal, da občinska uprava zaradi varnosti zelo resno dela na treh
prehodih za pešce: v Mavčičah pri osnovni šoli, pri Tuš Planetu in pri vojašnici. Za ostale
prehode za pešce je potrebno uvrstiti sredstva v proračun za prihodnje leto.

2. Mag. Ana Pavlovski:
- Vprašala je, kako je z uporabo invalidskega dvigala na Upravni enoti Kranj in opazila, da
trenutno montirajo novo dvigalo. Vprašala je, kdaj bo usposobljeno in zakaj prej nikoli dvigalo
ni delovalo.
- Klančina pločnika pri invalidskem prostoru med Zdravstvenim domom in Bolnišnico za
ginekologijo in porodništvo Kranj je previsoka in zato je ne morejo uporabljati. Prosi, če se
klančina lahko zniža.
- Želela je pojasnilo smiselnosti prometnega znaka pri Brdu, katerega fotografijo je posredovala.
- Kdaj lahko pričakuje odgovor glede ureditve ležečih policajev Planina I in II oz. II in III pri
Šparu?
- Ali je možnost postavitve ograje na Gradnikovi ulici okoli igral, kot zavarovanje pred avtomobili
stanovalcev?
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Vid Krčmar, Urad za tehnične zadeve, je povedal, da je dvigalo za invalide v lasti Upravne enote
Kranj, ki tudi izvaja menjavo. Novo dvigalo bo delovalo v petek.
Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da prometni znak
označuje stezo za kolesa in pešce, prečrtan znak pa konec steze za kolesa in pešce.

3. Tina Žalec Centa:
Vprašala je, zakaj ni bilo nikogar od občinske uprave 7.7.2016 na Upravno enoto Kranj na posvet
ob svetovnem dnevu beguncev z naslovom Nujna integracija v okolje. Iz vabila je razvidno, da naj
bi imel župan nagovor in vabljena je bila tudi predstavnica občine.
Glede na zaprta vrata občine in neprijaznost tega dejanja do strank je predlagala, da občina resno
razmisli o odprtju vrat.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da mu urnik ni dopuščal, da bi se odzval vabilu. Narava dela na občini
je drugačna od ostalih upravnih služb. Kranjčane in Kranjčanke navaja, da se najavijo in pridejo s
pripravljeno dokumentacijo. Delo poteka bistveno bolj učinkovito. Uradnikom pa omogoča strokovnost.

4. Mag. Drago Štefe:
Zanimalo ga je, kakšne so cenitve na Skakalnici v Kranju in ali bo v doglednem času rešeno
lastništvo in upravljanje skakalnice.
Prosil je, da občina pisno opozori Direkcijo za upravljanje regionalnih cest, da je Delavski most v
kritičnem stanju. Na kritičnih mestih močno rjavi nosilna konstrukcija. Ravno tako je kritična talna
nosilnost.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da se je pri skakalnici izkazalo, da morajo poleg nepremičnega
premoženja ceniti tudi premično premoženje, zato se je postopek malce zavlekel. Iz tega se bodo
izračunali deleži in potem se bo to še uredilo zemljiško knjižno. Smučarska zveza bo plačevala stroške
investicij.
Strinjal se je s predlogom mag. Štefeta za opozorilo za Delavski most. Napovedan je tudi sestanek z
ministrom Gašperšičem, na katerem bo Kranj opozoril na vse kritične točke.
Marjan Bajt:
Vprašal je, ali je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe kontaktiral DRI-upravljanje
investicij d.o.o. za ureditev talne arhitekture na Delavskem mostu.
Janez Ziherl, Urad za okolje in prostor, je povedal, da so poslali dopis pred tremi tedni in navedli
predloge Komisije varno kolesarim. Odgovora še niso prejeli.

5. Damjana Piškur:
Vprašala je glede prehoda za pešce na Bleiweisovi cesti na Zlatem polju pri vojašnici.
Vprašala je g. Marjana Bajta, kje naj hodijo pešci, če je ves pločnik na Kidričevi cesti označen za
kolesarje.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da je občina izpolnila vseh 11 zahtevanih pogojev za prehod za
pešce čez državno cesto. Izvedena je bila mini študija in izbran recenzent, ki bo potrdil ali pa še
dodatno naložil pogoje. Po izpolnitvi vseh pogojev, bo občina lahko uredila prehod za pešce.
Marjan Bajt:
Povedal je, da samo označena kolesarska steza, ki pa ni razpoznavno urejena. Pešci pa še vedno
lahko hodijo po pločniku.
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6. Saša Kristan:
Dala je pobudo, da se točko: Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta iz zadnjega mesta
prestavi na drugo mesto vsake seje mestnega sveta in, da se o tem glasuje.
O pobudi so razpravljali: Janez Černe, mag. Janez Frelih, Irena Dolenc, mag. Drago Štefe, Marjan
Bajt, Janez Copek, Jakob Klofutar, mag. Primož Terplan, Boštjan Trilar in podali naslednje dodatne
predloge:
Vsak svetnik ima pravico samo do enega vprašanja
Točka Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta se časovno omeji na 30 minut, ostal del točke
nadaljuje pri zadnji točki
Vprašanja, predlogi in pobude članov se izvajajo v dveh krogih
O vrstnem redu točk se odloča na vsaki seji posebej
Ureditev tega vprašanja s spremembo Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj
Vsi svetniki prisotni do konca seje
Župan Boštjan Trilar je predlagal, da se o možnostih pogovorijo na kolegiju župana s predstavniki
svetniških skupin, ki je sklican za ponedeljek, dne 19.9.2016.
Saša Kristan:
Zanimalo jo je, kakšno pogodbo ima Mestna občina Kranj sklenjeno z izvajalcem del za
zadrževalno ponikovalna polja Trenča Bantale. Ali je v pogodbi predvideno, da kvalitetno zemljino
izkopa porabi za svoje potrebe in namene pri svojih investicijah? Če ne, ali bo na račun tega
cenejša cena za izvedbo del. Pisni odgovor.
Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da je s sklenjenim izvajalcem del materiala, ki bo
izkopan za potrebe ponikovalnega polja, predvideno, da ga izvajalec odpelje na svojo deponijo in je
vračunan strošek. Drug del materiala se bo porabil za izvedbo nasipa ob Savi ob čistilni napravi.

7. Jožef Rozman:
Apeliral je na župana in svetnike, da se izgradi ustrezna infrastruktura za kolesarje in da se naredi
Kranj prijazen kolesarjem ter potovalne spremembe v Kranju.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da v Trajnostni urbani strategiji so se zavezali, da bodo do leta 2023
povečali delež ljudi, ki uporabljajo javni potniški promet, hojo in kolesarjenje. V strategiji so zapisani
zelo jasni ukrepi in merljive cilje.

8. Mag. Andrej Šušteršič:
Prejšnji teden je bila zelo huda prometna nesreča v križišču na Orehku. Bilo je sedem poškodovanih in
kuža. Županu je predlagal, da z dopisom ponovno zahteva čimprejšnji pristop k projektu ureditve
prometno izjemno nevarnega križišča na Orehku. Redarji postavljajo radar, so postavljene opozorilne
table, vendar je prišlo do naleta.
Glede na pripravo proračuna za prihodnji dve leti in koliko sredstev se nameni za vrtce in šole, je
predlagal, da Urad za družbene dejavnosti naredi temeljito analizo sistemizacije, števila zaposlenih ,
koliko je potrebnega študentskega dela, koliko hišnikov je potrebnih, kakšne so odmerjene porcije in
porabo živil. Država predpisuje obveznosti občine na tem področju, sredstev pa ne da.
Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da je občina po prometni nesreči na Orehku bolj
pritisnila na DRI-upravljanje investicij. Zadeva je tam obstala zaradi menjave zaposlene, ki to zadevo
obravnava. Za gradnjo 1. Faze križišča so pogodbe podpisane in je izvedljiva brez nadaljnjih
aktivnosti. Izvajalec je izbran in konec septembra prične z deli. Vključitev kolesarske povezave – 2.
faza je pogojena z odkupi zemljišč, na katerem pa so pričeli delati.
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Župan Boštjan Trilar je povedal, da 87 % stroškov vrtcev so kadri, ki nam jih striktno predpiše država.
V lanskem letu so skupne stroške vrtcev zmanjšali za 2,5%. Zadevo bodo preučili in podali pisni
odgovor. Povedano je potrdil tudi Mirko Tavčar, vodja Urada za finance.
Jakob Klofutar:
Inšpekcija za varno hrano je imela preglede po šolah in vrtcih in odkrila 32 hujših kršitev, od
katerih sta dve v kuhinjah Kranjskih vrtcev. Ena je bila v kadrih, ki je povezana z zdravstveno
higienskim režimom, ki ga pokriva ena oseba. Druga zadeva pa povezana z nujnim investicijskim
vzdrževanjem. Manjka jim še en organizator prehrane. Študentsko delo potrebujejo zaradi
nadomeščanja porodniških, bolniških in tudi letnih dopustov.

9. Gregor Tomše:
Svet zavoda OŠ Predoslje je pred pol leta zaprosil, da bi umirili promet mimo osnovne šole.
Zanimalo ga, kaj se je na tem naredilo.
Opozoril je na katastrofalno stanje ograje na mostu čez Kokro v Britofu. Ta ograja ima betonske
stebre, ki so precej razpokani. Obstaja velika nevarnost, da vse skupaj pade v kanjon.
Miha Juvan je povedal, da je cesta mimo OŠ Predoslje državna cesta. Občina lahko naredi pobudo
na upravljavca in ga pozove k ukrepanju. V načrtu je nakup več tabel za merjenje hitrosti vozila.
Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, je povedal, da tam redno izvajajo meritve
hitrosti. Za postavitev table, kolikšna je hitrost, je potrebno samo soglasje države.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da bodo pričeli urejati umiritev hitrosti.

10. Ignac Vidmar:
Vprašal je, kako je z gradbenim dovoljenjem in kdo ga je izdal za visoko ograjo na Likozarjevi ulici
v križišču s Tomažičevo in Luznarjevo ulico. Ob gradnji je bila poklicana gradbena inšpekcija, zato
ga je zanimalo ali je investitor izpolnil vse zahteve gradbene inšpekcije. Postavljeno je ogledalo na
nasprotni strani. Zanimalo ga je, kdaj ga bodo postavili za voznike iz Tomažičeve ulice.
Opozoril je, da je svetlobni napis pred bencinsko črpalko »Petrol« na Cesti Staneta Žagarja ponoči
izredno moteč za voznike.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da imajo te odgovore na Inšpekciji RS za gradbeništvo, izpostava
Kranj in ne občina. Občina bo pozvala družbo Petrol, da primerno uredi jakost svetlobnega napisa.

11. Irena Dolenc:
V svojem in imenu krajanov je pohvalila izvedbo krožišča na Gorenje Savi in apelirala, da čim prej
tako osrečijo tudi krajane Bitenj in Stražišča.

12. Mag. Primož Terplan:
Vprašal je, koliko stane evrska postavka za oglaševanje oglasa – Kranj mesto priložnosti – za
poziv za subvencioniranje najemnin. Pisni odgovor.

13. Boris Kozelj:
Ob vikendih na Cesti Staneta Žagarja za pešce na prehodih gori rdeča luč in se tudi redko
spremeni v zeleno.
Vprašal je, kdaj se bo odprla prečna cesta pri novi stavbi Lona na Cesti Staneta Žagarja.
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Miha Juvan je povedal, da bo ta cesta odprta roku meseca ali dveh. Tehnični pregled je bil že
izveden, trenutno se dela na uporabnem dovoljenju in končno primopredaja.
Na Cesti Staneta Žagarja se režim spreminja, glede na ure in na dneve v smislu pretočnosti prometa,
ker ta cesta je najbolj obremenjena znotraj Kranja. Pešci morajo za prižig zelene luči pritisniti na
gumb.
Jože Rozman:
Izpostavil je kolesarje, saj je zanje še slabši sistem, ker kamera ga ne zazna, gumbu se s kolesom
težko približa.
Župan Boštjan Trilar je predlagal, da se povabi koncesionarja na sejo mestnega sveta, da pokaže
statistiko in simulacije, zakaj in čemu je to namenjeno. Po razpravi se dogovorijo, kako obvestiti
uporabnike.

Seja je bila zaključena ob 21.05 uri.

Zapisala:
Milena Bohinc
Boštjan Trilar
Župan
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