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ZAPISNIK

9. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 23.9.2015 ob 16. uri v sejni
dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.
Sejo je vodil župan Boštjan Trilar.
Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Marjan Bajt, Gorazd Copek, Janez
Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Bojan
Homan, 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, Vlasta Sagadin, mag. Zoran
Stevanović, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, dr. Andreja Valič Zver, mag. Primož
Terplan, Gregor Tomše, Boris Vehovec, mag. Igor Velov in Darinka Zorko.
Opravičili sta se: Beti Jenko in Nina Langerholc Čebokli.
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 Tatjana Kocijančič – Kabinet župana.
Župan Boštjan Trilar je predstavil prenovljeno sejno dvorano, nove stole, multimedijski center
in pa glasovalno napravo. Ključno pri tem je, da bodo mestnemu svetu bolje predstavljena
gradiva, seje bodo posledično učinkovitejše in krajše. Glede na novo glasovalno napravo so
napravili testno glasovanje in simulacijo razprave. Spremenil se je sedežni red, in sicer sta
zamenjala stola Jakob Klofutar in Boris Vehovec. Na mizo je posredovan seznam sklepov
komisij pri Svetu MOK in program prireditev ob Dnevnih evropske dediščine.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 28 članov in članic Sveta
Mestne občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča. Iz dnevnega reda je na predlog
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Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo umaknil zadevo Sprožitev postopka
odškodninske odgovornosti, poslano z vabilom dne 9.9.2015. Poleg tega je v skladu s 100.
členom Poslovnika Sveta MOK najavil skrajšani postopek pri 7. točki Odloku o spremembah
in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj.
Pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 10.6.2015 in poročila o
izvršitvi sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj – druga obravnava
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Mestne občine Kranj – druga obravnava
6. Odlok o Naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju – prva
obravnava
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih
dejavnosti v Mestni občini Kranj – skrajšani postopek
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« – prva obravnava
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim
funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles
občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov
10. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Vila Mezinček
11. Program kulture v Mestni občini Kranj 2015 – 2020
12. Poročilo o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj – Kranj
13. Preliminarna odločitev glede stopnje opremljenosti z javno kanalizacijo v KS Trstenik
14. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta
Dnevni red je bil sprejet soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 8. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 10.6.2015
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. Predstavil je tudi, kaj je občinska uprava delala od zadnje
seje do danes, torej čez poletje. Urad za okolje in prostor je pripravil OPPN za degradirano
industrijsko območje Aquasave, OPPN avtobusni terminal, na pobudo lastnikov OPPN
Zgornje Bitnje za izgradnjo enajstih stanovanjskih objektov, spremembo zazidalnega načrta
Zlato polje v prvem kareju, iskanje večje lokacije za podjetje Iskra mehanizmi in pa OPPN
preselitev dveh kmetij izven vaških središč. Za »master plan« oz. poslovno vizijo Kranja je
narejena projektna naloga, ki bo potencialnim investitorjem pokazala prosta zemljišča,
komunalno opremljenost in usklajevanje z lastniki prostih zemljišč. Zaključen pa je projekt
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, posodobitev podatkov, uskladitev z bazo REN
in vzpostavljena grafična baza komunalne infrastrukture in grafična baza odprtih zazidalnih
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površin. V naslednjih letih bo malo sprememb in Kranj bo ena prvih občin, pripravljena na
uveljavitev davka na nepremičnine. V mesecu oktobru se bo pričelo s postopkom sprememb
Občinskega prostorskega načrta. Izpostavil je dve kadrovski spremembi: nova vodja Urada
za splošne zadeve, Matejo Koprivec in nov direktor Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
Marka Kocjančiča. V Projektni pisarni so dokončno zaključili in prevzeli odsek ceste KranjRupa, zaključena energetska sanacija stavbe OŠ Orehek in Zdravstvenega doma Kranj.
Podpisana je bila pogodba za dela na Vrtcu Čirče. V Struževem je zaključen projekt Savski
drevored. V Stražišču imajo v času nalivov poplave, zato so bile poizkusno vgrajene
povratne lopute. Na Cesti 1. maja odprt del kolesarske steze. Zaključuje se veliki projekt
Gorki III na področju Britofa, Predoselj in Mlake. Na OŠ Stražišče in OŠ Simona Jenka so
postavljena nova okna, v OŠ Staneta Žagarja in Matija Čopa je bila urejena kanalizacija in
nujna popravila, na OŠ Jakoba Aljaža zamenjan kotel za kuhinjo in oprema za eno učilnico.
Na področju kulture in dogodkov se je poleti v Kranju prav vsak dan nekaj dogajalo. Ključna
za Urad za družbene dejavnosti sta priprava Pravilnika o sofinanciranju športnih programov
in Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti. Pohvalil
je dobro organizacijo in odziv na Festivalu športa, ki se je zaključil ta vikend. Ljudska
univerza je prevzela Medgeneracijski center in se prijavila na razpis za center za družine. V
objektih vrtcev je bilo izvedenih veliko obnov oprem igralnic, sanacij sanitarij, vrt, peskovniki.
Kabinet župana je izpeljal obisk 25 krajevnih skupnosti, glavni cilj je bil, se seznaniti z izzivi
krajevnih skupnosti in ugotoviti, zakaj prihaja do tako velikih razlik v pričakovanjih krajevnih
skupnosti. Vzpostavljen je kataster zelenih površin in igrišč po krajevnih skupnostih in
sredstva v proračunu za leto 2016 bodo dodeljena na osnovi tega katastra. Na obisk je prišel
predstavnik Ministrstva za javno upravo in podal priporočila za delo s krajevnimi skupnostmi,
ki bodo posredovana tudi v pisni obliki. V oktobru bo pričela z delom Kovačnica idej.
Organizirana je bila delavnica za učitelje tehničnega pouka s področja mehatronike in
elektronike. Spletna stran Mestne občine Kranj po novem deluje tudi v tujih jezikih. Urad za
gospodarstvo in gospodarske javne službe je prenesel celotno vzdrževanje cest na
Komunalo Kranj. Čez poletje je potekala analiza in preučitev stanja na parkiriščih po Kranju.
Pripravljene so določene preliminarne odločitve za sprejem na mestnem svetu. Projekt
strategije širokopasovnega omrežja teče, možnost je pripeljati omrežje v bolj oddaljena
naselja v občini in se povezovati s sosednjimi občinami. Pripravljajo se novi odloki: Odlok o
oglaševanju, Odlok o občinskih taksah, Odlok o določitvi javnih parkirnih površin, Statut in
Poslovnik. V zaključni fazi je trajnostno urbana strategija, pomembna za pridobivanje
sredstev v naslednji finančni perspektivi.
Mag. Zoran Stevanović je postavil nekaj vprašanj, ki pa se zaradi same vsebine prestavijo
pod zadnjo 14. točko Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 8. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 10.6.2015 in poročilo o izvršitvi
sklepov.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH).
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2. KADROVSKE ZADEVE
A. Potrditev mandata članici Sveta Mestne občine Kranj
Uvodno poročilo je podal mag. Janez Rakar, vodja Kabineta župana.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je strinjala s predlogom.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Heleni Sitar se potrdi mandat za članico Sveta Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).

B. Predlog za poklicno opravljanje funkcije podžupana
Uvodno poročilo je podal župan Boštjan Trilar.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je strinjala s predlogom.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Boris Vehovec funkcijo podžupana Mestne občine Kranj od 01.10.2015 dalje, opravlja
poklicno.
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).

C. Soglasje k imenovanju direktorice Mestne knjižnice Kranj
Uvodno poročilo je podal mag. Andrej Šušteršič, podpredsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport, je povedala, da komisija
predlaga ustanovitelju Mestne knjižnice Kranj in mestnemu svetu ponovni razmislek o
soglasju k imenovanju direktorice.
Župan Boštjan Trilar je odgovoril, da to ni mogoče, ker če danes mestni ne odloči pomeni, da
je direktorica Mestne knjižnice Kranj imenovana.
Razprava:
Mag. Drago Štefe:
- Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je vprašal, ali je komisija želela
dobiti dodatna stališča, ali je komisija pisno pozvala svet zavoda za podajo pojasnil, ali je
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dal svet zavoda pisen odgovor in ali je komisija skladno s 87. členom povabila
predstavnika predlagatelja sveta zavoda k razpravi za dodatna pojasnila. Neprimerno se
mu zdi, da komisija izniči stališče sveta javnega zavoda. Predlagal je županu, da umakne
to točko dnevnega reda do naslednje seje mestnega sveta do katere naj se pojasnijo
dejstva.
Mag. Andrej Šušteršič:
- Povedal je, da je komisija dodatno pozvala svet zavoda k podaji dodatnih gradiv. Iz
dodatnih gradiv je razvidno, da na podlagi vseh opravljenih del in nalog ni vodila
nobenega večjega kolektiva. Omenil je dva javna zavoda, s katerima se je mestni svet že
veliko ukvarjal in ne želi, da se zgodba s knjižnico ponovi. Komisija se dejansko ni
politično opredeljevala, enostavno so jo vodila dejstva.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da ni on predlagatelj gradiva, ampak komisija.
Janez Černe:
- Vprašal je, kje je bila formalna zahteva o vodenju 40 članskega kolektiva in kakšen je
eventualen nadaljnji postopek, če kandidatke mestni svet ne potrdi.
Mag. Andrej Šušteršič:
- Zapisana obrazložitev komisije o 40 članskem kolektivu je obrazložitev in primerjava
komisije glede na kolektiv Mestne knjižnice Kranj. Če mestni svet kandidatke ne potrdi,
bo izveden nov javni razpis za direktorja.
Mag. Igor Velov:
- Kot član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je povedal, da komisija
opravlja svoje naloge, se pravi daje predloge, mestni svet se pa lahko strinja z njimi ali
ne. Med zahtevanimi pogoji za direktorja Mestne knjižnice Kranj so vodstvene izkušnje.
Komisija je ugotavljala, koliko številčen je kolektiv knjižnice in to jo je vodilo k razpravi in
tehtni odločitvi.
Gorazd Copek:
- Odločitev komisije je bila premišljena in je predlog mestnemu svetu. Končno odločitev
sprejme ta mestni svet. Poudaril je še, da je tudi Strokovni svet knjižnice dal negativno
mnenje.
Vlasta Sagadin:
- Povedala je, da je kolektiv knjižnice eden najbolj razcepljenih kolektivov, znotraj sta
izoblikovani dve struji in dva sindikata. V tako razcepljenem kolektivu kot je v knjižnici je
bolj smiselno, da se v vlogi direktorja pojavi nekdo tretji zunanji kandidat, ki je
neobremenjen z drugačnimi podatki. Predlagala je, da se razpis ponovi.
Mag. Zoran Stevanović:
- Glasoval bo za kandidatko, saj so jo potrdili tudi zaposleni Mestne knjižnice Kranj.
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Po končani razpravi Bojana Homana, mag. Francija Rozmana in Natalije Polenec je dal
predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj ne daje soglasja k imenovanju Petre Puhar Kejžar za direktorico
Mestne knjižnice Kranj.
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 14 ZA, 8 PROTI, 3 VZDRŽANI).

D. Imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Uvodno poročilo je podal mag. Andrej Šušteršič, podpredsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Nadi Mihajlovič zaradi odstopa z dnem 29.6.2015 preneha članstvo v Svetu zavoda
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet zavoda Bolnišnica
za ginekologijo in porodništvo imenuje Primož Terplan.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka
mandata dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA).

E. Imenovanje namestnika članice Občinske volilne komisije
Uvodno poročilo je podal mag. Andrej Šušteršič, podpredsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Nebojšu Vasiču zaradi odstopa z dnem 19.6.2015 preneha funkcija namestnika članice
Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
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2. Za namestnika članice Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj za mandatno
obdobje 2014-2018 se imenuje Andrej Gazvoda.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka
mandata dosedanji sestavi Občinske volilne komisije.
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA).

F. Imenovanje nadomestnega predsednika Komisije za gospodarstvo
Uvodno poročilo je podal mag. Andrej Šušteršič, podpredsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Andrejki Majhen zaradi odstopa z dnem 1.9.2015 preneha funkcija predsednice Komisije
za gospodarstvo.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za predsednika Komisije za gospodarstvo 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: 27 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).

G. Imenovanje nadomestne predstavnice ustanovitelja v Svetu zavoda Mestna
knjižnica Kranj

Uvodno poročilo je podal mag. Andrej Šušteršič, podpredsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za kulturo in šport daje soglasje k imenovanju Mateje Debeljak za predstavnico v
Svetu zavoda Mestne knjižnice Kranj.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Andrejki Majhen zaradi odstopa z dnem 1.9.2015 preneha članstvo v Svetu zavoda
Mestna knjižnica Kranj.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
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2. Za predstavnico Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet zavoda Mestna knjižnica
Kranj imenuje Mateja Debeljak.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka
mandata dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA).

H. Imenovanje nadomestne predstavnice Sveta Zavetišča za zapuščene živali Perun
Uvodno poročilo je podal mag. Andrej Šušteršič, podpredsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Andrejki Majhen zaradi odstopa z dnem 1.9.2015 preneha članstvo v Svetu zavetišča za
živali Perun.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
2. Za predstavnico Mestne občine Kranj se v Svet zavetišča za živali Perun imenuje Manja
Zorko.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka
mandata dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA).

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je predlagal, da se premoženjske zadeve obravnavajo v
paketu. Na predlog ni imel nihče pripombe.
Uvodno poročilo k vsem zadevam v okviru te točke je podal Mirko Tavčar, po pooblastilu
vodja Urada za splošne zadeve.
Stališča komisij:
Tako Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč, kot Statutarno pravna
komisija, Komisija za finance, Komisija za krajevne skupnosti in Komisija za kmetijstvo so se
seznanile s predlaganimi gradivi, nimajo pripomb in se strinjajo s predlaganimi sklepi.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednje
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SKLEPE:
A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2015 –
dopolnitev
Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj
za leto 2015.
B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2015
– dopolnitev
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Kranj za leto 2015.
C. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 203/4 k.o.
2121 – Klanec
Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parcelna številka 203/4 k.o. 2121 –
Klanec.
D. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 1166/90
k.o. 2131 – Stražišče
Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parcelna številka 1166/90 k.o. 2131 –
Stražišče.
E. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 182/31
k.o. 2122 – Huje
Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parcelna številka 182/31 k.o. 2122 –
Huje.
F. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 1273/4
k.o. 2131 – Stražišče
Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parcelna številka 1273/4 k.o. 2131 Stražišče.
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).

4. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO
KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti.
Stališča komisij:
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Statutarno pravna komisija podaja na predlagano besedilo naslednje pripombe:
- Ime odloka naj bo napisano z velikimi tiskanimi črkami;
- Odpravi naj se dvojne presledke;
- 3. člen, 11. alineja - "Mestne občine Kranj" se nadomesti z "ustanovitelja"
- zadnji odstavek - se nadomesti enako
- 3. člen, 13. alineja - pri "stari Kranj" se uporabi "Stari Kranj"
- 5. člen, 3. odstavek - Programski svet Galerije Prešernovih nagrajencev - glede na
preostali dokument je bolj smiselno, da ga "na predlog župana imenuje Svet MOK za
mandat štirih let";
- 24. člen - Svet Mestne občine Kranj se spremeni v ustanovitelj;
- 29. člen, prvi odstavek - Svet Zavoda za turizem - velika začetnica
tretji odstavek - smiselno je, da se objavi tudi na spletni strani občine;
Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila z gradivom in nanj nima pripomb.
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
turizem in kulturo Kranj.
Komisija za kulturo in šport se seznanja z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
turizem in kulturo Kranj ter predlaga MS njegov sprejem.
Komisija za turizem se strinja s predlogom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
turizem in kulturo Kranj – druga obravnava in predlaga sprejem odloka na Svetu Mestne
občine Kranj.
Razprava:
Darinka Zorko:
- Pohvalila je občinsko upravo, da upošteva nomotehnična pravila, ki jih je postavila
Statutarno pravna komisija. V imenu Statutarno pravne komisije je opozorila na predlog
komisije, da bi bilo bolj smiselno, da v 5. členu navedeni Programski svet Galerije
Prešernovih nagrajencev na predlog župana imenuje Svet MOK za mandat štirih let.
Janez Černe:
- Glede 5. in 16. člena in uporabe besede »gospodarstvenik« je dodal, da ta beseda
implicira ustvarjanje in večanje dobička, temu pa javni zavod ni namenjen.
- Ne razume potrebe ustanavljanja komisije za izbiro direktorja, navedene v 3. odstavku
15. člena.
Mag. Andrej Šušteršič:
- Vprašal je, ali je bila narejena swot analiza (obstoječe stanje, dodana vrednost kulture v
zavodu).
Župan Boštjan Trilar je odgovoril, da je bila swot analiza del gradiva ob prvi obravnavi.
Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti, je povedala, da Zavod za turizem že
sedaj opravlja določene naloge s področja kulture. Nov zavod se oblikuje zato, da bi lahko bil
vpisan v razvid pri Ministrstvu za kulturo, da zaradi tega lahko kandidiramo za sredstva pri
ministrstvu. Smiselno je, da se turistična ponudba širi s kulturno-turističnimi produkti.
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V gradivu je že pojasnjen termin »gospodarstvenik«, da gre za višji standard zahtevane
skrbnosti kot je v primeru »gospodarja«. Komisija za vodenje postopka za imenovanje
direktorja bo pripomogla k boljšemu vodenju postopka in vanjo bodo vključeni tudi člani sveta
zavoda.
V imenu predlagatelja je odgovorila na pripombo Statutarno pravne komisije na 5. člen v
zvezi z imenovanjem Programskega sveta Galerije Prešernovih nagrajencev. Svet deluje že
od same ustanovitve Galerije Prešernovih nagrajencev, v katerem so strokovnjaki s
področja. Smiselno se zdi tudi ohraniti kontinuiteto dela programskega sveta. Za spremembo
tega člena je potrebno vložiti amandma. Ostale pripombe Statutarno pravne komisije na
slovnične napake bodo upoštevane.
Natalija Polenec:
- Programski svet se razlikuje od svetov zavodov oz. strokovnih svetov, ki so opredeljeni
po ZUJIK-u in drugih zakonih o delovanju javnih zavodov. Programski svet se je oblikoval
zaradi dviga ugleda same Galerije Prešernovih nagrajencev. Vanj se vključujejo osebe, ki
lahko pripomorejo k pridobivanju in širitvi razstav. Gre izključno za stroko.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj.
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 5 VZDRŽANIH).

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA
PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE KRANJ –
DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno poročilo je podal Janez Rakar, vodja Kabineta župana.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila z gradivom in nanj nima pripomb.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).Ž
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6. ODLOK O NARAVNEM REZERVATU GLINOKOPNIH BAJERJEV Z OKOLICO NA
BOBOVKU PRI KRANJU – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. Mnenja in pobude
lahko še vedno podajo vsi občani in občanke, ker je odprta javna obravnava. Potem se bo do
pripomb opredelilo in odlok posredovalo v soglasje Ministrstvu za okolje in prostor.
Stališča komisij:
Darinka Zorko, podpredsednica Statutarno pravne komisije je podala na predlagano besedilo
naslednje pripombe:
- V besedilu naj se odpravijo dvojni presledki;
- V drugih odlokih uprava ne označuje odstavkov na takšen način - (1), (2) - naj se
poenoti.
Komisija za krajevne skupnosti predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da sprejme sklep, da se
gradivo obravnava po končani razgrnitvi Odloka, ko bodo podane tudi vse pripombe.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila z Odlokom o
Naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju – prva obravnava
in z njim soglaša s priporočilom, da se dovoli tudi odstranitev tujerodnih rastlin.
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o naravnem rezervatu Glinokopnih
bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju in pozdravlja njegovo javno razgrnitev, na podlagi
katere lahko občani podajo svoje pripombe in predloge.
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o Naravnem rezervatu Glino kopnih
bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju (prva obravnava).
Komisija za turizem se je seznanila s predlogom Odloka o naravnem rezervatu Glinokopnih
bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju – prva obravnava, in se z njim strinja.
Razprava:
Mag. Barbara Gunčar:
- Predlagala je, da se novi prostorski načrt se v okolici poveže z ostalimi zemljišči, se že
vnaprej predvidi možne rešitve. Predlagala je, da se kot možno dejavnost predvidi kamp,
v bodoče pa celo apartmajske hišice, povezano z Brdom in dejavnostmi v okolici.
Mag. Primož Terplan:
- Svetniška skupina SMC pozdravlja ta odlok, saj omogoča razvoj turistične dejavnosti.
Pripomnil je, da temu odloku manjkajo kazenske določbe. Določene stvari na primer lov
lahko inšpektorji kaznujejo po Zakonu o naravnem okolju. Ta odlok prepoveduje plavanje
in drsanje v Krokodilnici, vendar to ni sankcionirano.

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
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Sprejme se Odlok o Naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri
Kranju v prvi obravnavi.
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU
SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ – SKRAJŠANI
POSTOPEK
Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. V imenu
predlagatelja je podala naslednje spremem
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija podaja na predlagano besedilo naslednje pripombe:
- V uvodu, 5. skrajšani postopek za sprejem odlokov - druga vrstica - Svet se piše z
veliko začetnico v tem primeru, ker gre za stvarno lastno ime in ne le vrsto ustanove;
- Ime odloka naj bo pisano z velikimi tiskanimi črkami ;
- 1. člen - dvojni presledki, pozabljen zaklepaj, In z veliko začetnico, predlog »s« se
nadomesti z »z«;
- 3. člen - povsod v veljavnem odloku se smiselno uporabljajo kratice; torej Ljudska
univerza Kranj (v nadaljevanju: LUK);
- v 5. členu se uporablja poimenovanje določenih členov na en (3. čl., 87. čl., 88. čl.), v
4. členu pa na drug način. Naj se poenoti!
- drugi stavek 4. člena ne more biti v istem členu, kot prvi stavek - torej naj postane 5.
člen;
- Manjka oznaka "Prehodne in končne določbe";
- 5. člen naj se preštevilči v 6. člen
Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo soglaša z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj.
Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila z gradivom in nanj nima pripomb.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih
dejavnosti v Mestni občini Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 23 ZA, 4 PROTI, 1 VZDRŽAN).
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno
varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj.
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 24 ZA, 4 PROTI, 1 VZDRŽAN).
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8. 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 podaja na predlagani Odlok sledeče pripombe:
- »prehodne in končne določbe« naj imajo sredinsko poravnavo in napisano z veliki tiskanimi
črkami
- presledki med členi naj bodo poenoteni – enojni
- v tretjem členu se v prvem odstavku za besedo »drugega« briše beseda »se«
- v petem členu se v prvem odstavku za besedo se briše besedna zveza »za se«.
Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila z gradivom in nanj nima pripomb.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« v prvi obravnavi.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).

9. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN
PLAČILIH OBČINSKIM FUNKCIONARJEM IN NAGRADAH ČLANOM SVETOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI, ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER
ČLANOM DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV, IN O POVRAČILIH STROŠKOV
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, po pooblastilu vodja Urada za splošne zadeve.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija podaja na predlagano besedilo naslednje pripombe:
- Ime odloka naj bo pisano z velikimi tiskanimi črkami;
- Vstavi naj se označba prehodnih in končnih določb.
Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila z gradivom in je proti sprejemu Pravilnika v
delu, ki se nanaša na uvedbo nagrade nadzornemu odboru za vsak opravljen nadzor .
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila s Pravilnikom o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in
nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter
članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov ter z njim soglaša.
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Mag. Barbara Gunčar, Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Pravilnikom o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in
nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter
članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov. Komisija za gospodarstvo podaja
pobudo, da se preuči možnost spremembe pravilnika v smeri, ki bi omogočila članom vseh
občinskih organov prejemke v višini, ki jih določa zakon.
Člani Komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pravilnikom o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom
svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom
drugih
občinskih organov, in o povračilih stroškov, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu,
da ga sprejme.
Razprava:
Mag. Andrej Šušteršič:
- Članom in članicam Sveta MOK so se znižale sejnine za polovico po zakonu. Za
opravljene nadzore dobiti nagrado, se mu zdi neprimerno, ker bo občinska uprava tista, ki
bo peljala naprej postopke. Ne vidi razloga za sprejem sprememb pravilnika.
Janez Černe:
- Zdi se mu nenavadno, da se v enem letu pravilnik spreminja dvakrat. Vse gradivo za
obravnavo nadzornemu odboru bo pripravljala uprava, medtem ko ima občina že Službo
notranje revizije. Člani nadzornega odbora niso kompetentni revizorji. Vprašal se je, zakaj
si nadzorni odbor zasluži dodatno nagrado.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da je to točko uvrstil na dnevni red na pisni poziv
nadzornega odbora.
Marjan Bajt:
- Svetniška skupina Nove Slovenije ne podpira predlaganega sklepa, ker tak način
nagrajevanja samo v posameznih odborih ni stimulativno.
Mag. Igor Velov:
- Motiv za delo ne sme biti denar in zato bo danes glasoval proti. Se pa strinja s predlogom
mag. Barbare Gunčar oz. Komisije za gospodarstvo, da se pripravi za vse deležnike nov
pravilnik.
Podobna mnenja kot predhodniki so v razpravi izrazili: Jože Rozman, mag. Janez Frelih in
Sonja Mašić. Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje
naslednji
SKLEP:
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim
funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles
občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov.
Sklep ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 1 ZA, 28 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
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10. SKLEP O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROGRAMA V ZASEBNEM
VRTCU VILA MEZINČEK
Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija podaja na predlagani Odlok sledeče pripombe:
- 3. člen: na koncu prve vrstice se črta vejica, med odstavkoma naj se vstavi prazna
vrstica, na koncu prve vrstice drugega odstavka se črta vejica, na koncu druge in
tretje vrstice drugega odstavka se vstavita vejici;
- v 5. členu se beseda »staršem«, ko se v stavku prvič pojavi, popravi v »staršev«.
Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila z gradivom in nanj nima pripomb.
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Sklepom o določitvi cene vzgojnovarstvenega programa v Zasebnem vrtcu Vila Mezinček, se z njim strinjajo in predlagajo
Mestnemu svetu, da ga sprejme.
Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo soglaša s Sklepom o določitvi cene
vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Vila Mezinček.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Vila
Mezinček.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).

11. PROGRAM KULTURE V MESTNI OBČINI KRANJ 2015 – 2020
Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti.
Stališča komisij:
Komisija za kulturo in šport se seznanja s Programom kulture v Mestni občini Kranj 2015 –
2020 in predlaga MS njegov sprejem.
Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila z gradivom in nanj nima pripomb.
Razprava:
Janez Černe:
- V dokumentu je opazil, da je vnesen Zavod za turizem, kultura pa je izpuščena. To naj se
popravi.
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Irena Dolenc:
- Komisija za kulturo in šport je predlagala, da bi bilo dobro v programu določiti vsaj štiri
krat letno koordinacijo vseh sedmih javnih zavodov, da bi določili koledar dogodkov v
Kranju. To nalogo naj bi prevzel direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj
Mag. Barbara Gunčar:
- Strinjala se je s predlogom Komisije za kulturo in šport o povezavi vseh aktivnosti v
Kranju. Predlagala je, da se določi koordinatorja za urejanje spletne strani.
Natalija Polenec:
- Poudarila je, da so se take koordinacije že usklajevale in je prav, da se to vpiše v
program.
Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti, je poudarila, da je v samem programu
Zavod za turizem in kulturo Kranj naveden, tudi pod cilji. V samem programu v 3. členu so
določene naloge zavoda, in sicer: »usklajevanje programov kulturnih ustanov in organizacij,
ki delujejo na območju ustanovitelja, programsko in poslovno sodelovanje z izvajalci s
področja kulture, turizma doma in v tujini«. Ta naloga je že vpisana v program kulture.
Jakob Klofutar:
- Občinski upravi je podal vprašanje, kako bi vnesli v Odlok o oglaševanju, kdo bi bil
upravičen plačila občinskih taks pri oglaševanju na javnih površinah.
Župan, Boštjan Trilar, je povedal, da je ta del oglaševanja že rešen v predlogu Odloka o
oglaševanju in po končani razpravi kot predsedujoči dal v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Program kulture v Mestni občini Kranj 2015 – 2020 s tem, da se smiselno
umesti koordinacija Zavoda za turizem in kulturo Kranj z ostalimi zavodi s področja kulture
ter, da se v programu kulture smiselno dopolni del, ki se nanaša na Zavod za turizem in
kulturo Kranj.
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI).

12. POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTOV GORKI IN VODOVOD BAŠELJ – KRANJ
Poročilo je predstavila Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.
Stališča komisij:
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila s Poročilom o
izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj – Kranj ter z njim soglaša.
Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod
Bašelj-Kranj.
Komisija za finance
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Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim gradivom pod točko Poročilo za
projekta 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.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o stanju projekta GORKI – 2. Sklop
(faza 1) (september 2015) in Poročilom o stanju projekta Izgradnja vodovodnega omrežja
Bašelj – Kranj (september 2015).
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).

13. PRELIMINARNA ODLOČITEV GLEDE STOPNJE OPREMLJENOSTI Z JAVNO
KANALIZACIJO V KS TRSTENIK
Uvodno poročilo je podal Marko Hočevar, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne
službe.
Razprava:
Jože Lombar:
- Predlagal je, da se v sklep doda še naselje Čadovlje, saj je izpuščeno iz KS Trstenik.
Župan Boštjan Trilar se je strinjal s predlogom in kot predsedujoči dal na glasovanje
naslednji
SKLEP:
Mestna občina Kranj na območju KS Trstenik ne bo gradila javne kanalizacije v naslednjih
naseljih: Babni vrt, Povlje, Žablje in Čadovlje.
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).

14. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA
1. Janez Černe:
- Vprašal je, kaj se dogaja z mostom na Hujah.
- Vprašal je, kdo je zunanji izvajalec oz. pripravljavec Masterplana in kdo Kovačnice
idej.
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Predstavnico občine v Skupščini Komunale Kranj, Senjo Vraber, je vprašal o
postopku izbiranja novega direktorja, saj so mediji polni informacij, mestni svet pa o
tem ve bolj malo.
Želel je obrazložitev, zakaj je bila kranjska stojnica zapuščena na dogodku Sladka
Istra v Kopru, kar se menda ni zgodilo prvič na podobnih dogodkih.

2. Mag. Janez Frelih:
- Problematika Bitenj in Žabnice je tako velika, da preden se gre v kakršne koli akcije
spremembe ali dopolnitve Občinskega prostorskega načrta, je potrebno rešiti ta
problem. Varstvo kulturne in naravne dediščine na tem območju je bilo v OPN-ju
sprejeto iz razloga, ker sta bili politika in stroka v lanskem letu mnenja, da ne glede
na to, da določene zadeve niso rešene, je potrebno OPN sprejeti. Predlagal je, da se
ta problematika prioritetno uvrsti v spremembe OPN.
- Vprašal je, ali občina glede na Stanovanjski zakon in Zakon o vzpostavitvi etažne
lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju
pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) ima program glede določanja pripadajočih
zemljišč. S pripadajočimi zemljišči ne gredo samo gola zemljišča, ampak tudi objekti,
ki so bili grajeni za ta stanovanja.
3. Mag. Zoran Stevanović:
- Dal je pobudo, da se v zapisnik seje mestnega sveta uvrsti tudi poimenska navedba
prisotnih predstavnikov medijev.
- Želel je kopije vseh fakture izdane s strani pravne osebe, lastnika Radia Ena in
Radia Antena, izdane Mestni občini Kranj.
- Vprašal je, kakšni bodo ukrepi Mestne občine Kranj glede naznanjenega dejstva v
zvezi Nogometnega kluba Triglav, da se krši zakon o davčnem postopku in društvih,
ker se v gotovini plačuje vadbina oz. članarina, kar je v nasprotju z ostalimi. Poleg
tega naj se ne bi izdajala potrdila o plačilu. Nogometni klub Triglav ima menda
transakcijski račun pod izvršbami.
- S strani več vzgojiteljic je bil obveščen, da so razmere v javnem zavodu Kranjski vrtci
nevzdržne, da je vodstvo več ali manj bolniško odsotno, prihaja do mobingov,
ustvarjajo se struje in je nemogoče delati. Pričakuje, da jih bo občina obvesti o
ukrepih, ki jih bo izvedla.
- Na Savski cesti, od rondoja proti mostu čez Savo, pri novih blokih prihaja do
ogromnih prekoračitev hitrosti. Ogrožena so življenja mimoidočih, pešcev, otrok, zato
je podal pobudo, da se tam izvede kakršen koli ukrep za fizično omejitev hitrosti.
4. Mag. Barbara Gunčar:
- Stanovalci Gubčeve 1,3,5,7, Gorenjskega odreda 2,4,6,8 oziroma 220 lastnikov
stanovanj je ugotovilo, da je občina brez njihove vednosti dala služnost preko ceste,
ki jo je občina kategorizirala kot občinsko cesto, do zemljišča, ki ga je kupil g. Bjelić.
Stanovalci so nasprotovali in postopek na sodišču se je pričel z narokom dne 13.10.
2015. Kljub temu se je pričel vpis v zemljiško knjigo proti njihovemu soglasju. Podali
so tudi ugovor na vpis v zemljiško knjigo. Zanimalo jo je zakaj se njih ni upoštevalo in
kaj je ta g. Bjelić želi, da je tako negativno razpoloženje.
- Zanimalo jo je, koliko plačuje za najeta parkirišča Radio Kranj oz. po novem Radio
Ena. Hotel Creina je dobil za parkirišča štirikrat višjo vrednost za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča kot prejšnja leta, kar se ji zdi nerazumno visoko, saj na
ta način turistični objekti ne bodo mogli delati. Želi širši odgovor.
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5. Saša Kristan:
- Že na prejšnji seji je predlagala, da se vsi mediji vpišejo v listo prisotnosti, pa
odgovora ni prejela.
- Vprašala je, kaj je s stanovanjem na Župančičevi ulici 21 in, ali je stanovanje
obnovljeno, dano v najem, prodano.
- Vprašala je, kdo plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za parkirišča,
katerih lastnica je občina in za vrtičke, ki jih občina kot lastnica oddaja v najem.
- Z odgovorom glede Bantal ni zadovoljna. Kot si je sama ogledala teren, ima g. Kikel
dovolj prostora za dostop na svoje zemljišče. Vprašala je, na osnovi česa je bila
postavljena tabla –dovozna pot.
6. Sonja Mašić:
- Predlagala je, da se na kranjskem pokopališču pri prostoru za raztros pepela pripravi
ustrezen prostor za zabeleženje pokojnikov in pa prostor za prižig sveč.
7. Mag. Drago Štefe:
- Na Hujah stoji cerkev Svetega Jožefa na zelo občutljivem zemljišču. Ob tej cerkvi
gresta dve poti: stara rimska pot proti Planini in južno proti Kokrškemu mostu. Ti dve
cesti sta zelo lepo skladno s projektom Gorki obnovljeni, vendar je poleg cerkve
narejenih veliko kamnarskih del. Zanimalo ga, kdo je izdelal načrt za kamnarska dela
pod katero številko, ali je Zavod za spomeniško varstvo dal svoje soglasje k načrtu,
kdo je bil nadzornik teh del in kako je to nadzornik vpisal v gradbeni dnevnik in ali je
Mestna občina Kranj ta dela tudi plačala.
- Opozoril je, da je streha na vežicah na kranjskem pokopališču dotrajana in bi jo bilo
potrebno zamenjati.
8. Gregor Tomše:
- Glede selitve dveh kmetij ob predstavitvi OPPN je apeliral na pripravljavca, da hkrati s
selitvijo kmetij uredijo tudi samo infrastrukturo do teh kmetij. V primeru selitve kmetije
v Predosljah se je izkazalo, da je cesta, ki vodi do kmetije neustrezna in tudi vodovod.
- Opozoril je na problematiko ceste mimo Bobovka, se pravi od Bobovka do Mlake.
Cesta je zelo ozka, bankine so širše kot sama cesta. Zadevo je potrebno urediti, ali z
enosmernim prometnim režimom ali z razširitvijo ceste.
- Predlagal je, da bi v Kranju pričeli s projektom PUM – Projektno učenje mladih. Gre
za usposabljanje mladostnikov med 15. in 26. letom, ki so brezposelni in so zaradi
različnih razlogov opustili šolanje in ne najdejo službe. Predlagal je, da se o projektu
razmisli, ker se konec leta pripravlja razpis za sofinanciranje. Je pa večina PUM-ov
organiziranih v okviru Ljudskih univerz.
Mag. Barbara Gunčar:
- Cesta do Bobovka je res katastrofalna. Vendar ni rešitev ureditev enosmernega
prometa, ampak razširitev ceste, saj so tudi lastniki zemljišč pripravljeni prodati
zemljišča.
9. Vlasta Sagadin:
- Želela je dopolnitev odgovora v zvezi z odrom za prireditve, ki ga upravlja Zavod za
turizem. Zanimalo jo je, ali je občina ugotovila, ali se da oder popraviti, ali se bo
kupilo novega, ali se bo vedno najemalo, skratka kako občina gospodari s svojim
premoženjem in kako ga vzdržuje.
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Pri najavi sprememb pravilnikov o sofinanciranju športnih programov je bilo rečeno,
da je že ustanovljena komisija za pripravo tega pravilnika. Zanimalo jo je, kdo so člani
te komisije in ravno tako kdo so člani Komisije za pripravo Pravilnika o postopku
izvedbe javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti.

10. Bojan Homan:
- Kranj ima približno 480 socialnih stanovanj, profitnih in neprofitnih. V Sloveniji je
močna stanovanjska stiska, saj ljudje, sploh mladi ne morejo priti do stanovanj.
Nekateri ljudje pa so v socialnih stanovanjih po 20, 30 in več let. Vprašal je, do kdaj je
ta človek upravičen do socialnega stanovanja oz. pod kakšnimi pogoji se ga še tretira
kot socialnega upravičenca. Ko enkrat mejo za socialnega upravičenca preseže,
koliko mesecev je še lahko v tem stanovanju in kdaj mora zapustiti socialno
stanovanje in ga dati naslednjemu v vrsti. Predlagal je, da se na tem področju naredi
resna analiza, kako s stanovanjsko politiko občine naprej.
- Pod tako visokimi pogoji ne bo nihče prišel investirati v novo poslovno cono v Čirčah.
Občina bi morala naprej zgraditi komunalno infrastrukturo na tem območju. Predlagal
je, da se to upošteva pri naslednjem proračunu.
11. Mag. Igor Velov:
- Kombinacija barv pri novih mikrofonih v sejni sobi 16 res ni najbolj posrečena.
Predlagal je razmislek, da se zadeva uredi tako, da takrat ko so prijavljeni in čakajo
za diskusijo, so mikrofoni osvetljeni z rdečo lučko. Ko pa diskutirajo, so mikrofoni
osvetljeni zeleno.
- Predlagal je, da se tema stanovanjske politike občine odpre širše, skliče mogoče
vodje svetniških skupin in se resno pogovori.
12. Mag. Andrej Šušteršič:
- Že na prejšnji seji je postavil vprašanje v zvezi s staro Ljubljansko cesto glede hitrosti,
pretoka prometa in ureditve parkirišč. Trenutno je postavljena tabla za merjenje
hitrosti in pretoka na popolnoma neustreznem mestu. Želi pa dobiti verodostojne
podatke.

Seja je bila zaključena ob 20.05 uri.

Zapisala:
Milena Bohinc
Boštjan Trilar
Župan
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