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Z A P I S N I K 

 

 

4. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 18.2.2015 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, Beti Jenko, 

Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Saša Kristan, Nina Langerholc, 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. 

 

Opravičila se je direktorica občinske uprave, Senja Vraber.  

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Mirko Tavčar – načelnik 

Urada za finance, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v Uradu direktorja, Sašo Govekar  - 

vodja Službe za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve v Uradu direktorja, Nada Bogataj Kržan -  

načelnica Urada za družbene dejavnosti, Boštjan Gradišar – načelnik Urada za okolje in prostor, 

Robert Zadnik – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Janez Ziherl – načelnik Urada 

gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tanja Hrovat – vodja Službe za investicije v Projektni 

pisarni, Slavka Zupan in Julija Marošek – K&Z, svetovanje za razvoj, d.o.o. (pri 3. točki) ter Milena 

Bohinc in Svetlana Draksler– sodelavki v Uradu direktorja. 

 

Uvodoma je župan, Boštjan Trilar, ugotovil, da je prisotnih 30 članov in članic Sveta Mestne občine 

Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča. 

 

Z dnevnega reda je umaknil kadrovsko D. zadevo – Sprememba članov ožjega odbora Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj zaradi vprašanj in pripomb na kolegiju 

svetniških skupin. Ker ni bilo posredovanega gradiva je umaknil tudi točko 3. Premoženjske zadeve, 

ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 
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Na mizo je posredovano gradivo k 2. točki Kadrovske zadeve: nova D. Mnenje o kandidatu za 

ravnatelja Vzgojnega zavoda Kranj in E. Soglasje k imenovanju direktorja Zavod za turizem Kranj ter 

seznam sklepov delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj. 

 

Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev še naslednji 

 

DNEVNI RED:  

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.1.2015 in poročila o izvršitvi 

sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2020  

4. Priporočilo o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih upravljanja javnih 

zavodov 

5. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 

6. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 28.1.2015 

IN POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da so bili vsi sklepi izvršeni oziroma so v izvrševanju. Ker ni bilo 

pripomb na zapisnik, je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 3. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.1.2015 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  
 

A. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Lokalne energetske agencije Gorenjske 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Andrej Šušteršič, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja. 

 

Razprava: 

 

Saša Kristan:  

- Zanimalo jo je, kakšne reference sta imela še ostala dva kandidata. 

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Pojasnil je, da je predlagani kandidat univ. dipl. inž. elektrotehnike in dolgoletni sodelavec v 

Elektru Gorenjske. Vodil je sisteme upravljanja, poleg tega je delal v nadzornih organov. Trenutno 

je član Agencije za energijo RS, ki se ukvarja z vsemi regularnimi akti pri pripravi zakonodaje. Od 
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ostalih dveh kandidatov eden nima primernih referenc, drugi pa jih ima, vendar se ne ukvarja tako 

široko s področjem energetike in obnove kot je vodenje same agencije. 

 

Beti Jenko:  

- Dodala je, da naj predlagatelji prijavo kandidata izpolnijo, ker se je potem lažje kompetentno 

pogovarjati in odločati. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Za predstavnika ustanovitelja se v Svet Lokalne energetske agencije Gorenjske imenuje Alojzij 

Zupanc. 

 

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

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 2 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

B. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Skupščino Komunale Kranj, javno 

podjetje, d.o.o. 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Andrej Šušteršič, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

 
Za predstavnico Mestne občine Kranj se v Skupščino Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o., imenuje 

Senja Vraber. 

 

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

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

C. Soglasje k imenovanju direktorja (m/ž) Zavoda za šport Kranj 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Andrej Šušteršič, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja. 

 

Komisija za kulturo in šport je podala pozitivno mnenje k soglasju za imenovanje direktorja Zavoda za 

šport Kranj. 

 

Janez Černe:  

- Obrazložil je glas svetniške skupine Socialnih demokratov, ki podpirajo imenovanje Branka 

Fartka za imenovanje direktorja Zavoda za šport Kranj. Menijo, da svoje delo opravlja zgledno in 

mu želijo veliko uspehov v novem mandatu. Predlagajo, da se v novem mandatu revidira trenutno 

veljavni Pravnik o financiranju športa, kjer naj se določijo prioritete kranjskega športa. Obenem pa 

želijo posodabljanje športne infrastrukture. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 
Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Branka Fartka za direktorja Zavoda za šport 

Kranj za naslednje mandatno obdobje. 

 

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

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

D. Mnenje o kandidatu za ravnatelja  Vzgojnega zavoda Kranj 

 

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

imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  
 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatu mag. Andreju Gregoraču k imenovanju za 

ravnatelja Vzgojnega zavoda 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 Vzgojnega zavoda 

Kranj.  
 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 

 

 

E. Soglasje k imenovanju direktorja Zavod za turizem Kranj 

 

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

imenovanja.  

 

Župan Boštjan Trilar je dodal, da je vsem v interesu sprememba odloka in imenovanje direktorja/ico 

zavoda, zato da bodo lahko čim prej pričeli uresničevati strategijo razvoja turizma. Branka Fartka je 

predlagal zato, ker vodi zelo uspešno Zavod za šport in verjame, da bo lahko uspešno deloval tudi kot 

zastopnik Zavoda za turizem.  

 

Razprava:  

 

Saša Kristan:  

- Svet Zavoda za turizem je predlagal Marijo Zakrajšek Martinjak za direktorico Zavoda za turizem. 

Zanimalo jo je, ali so to kandidatko že obvestili kakšne so lahko posledice takega sklepa. 

- Na pritožbo Mije Ogrin v primeru Gorenjski muzej je sodišče odločilo kot je. Vprašala je, kako bo 

ta zadeva rešena in kaj lahko iz tega nastane v primeru Gorenjski muzej in v obravnavanem 

primeru Zavoda za turizem.  

- V izogib vsem takim zadevam je predlagala županu, da se te zadeve rešijo in predlagal, da bi 

ustanovili javni zavod, ki naj bi pokrival vse javne zavode in bi se s tem ognili eventuelnim 
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pritožbam in iskanju pravic na sodiščih. Vso strokovno pomoč pa bi jim lahko nudili zaposleni na 

občinski upravi, saj tem bi zmanjšali stroške za plače. 

 

Župan Boštjan Trilar, o tem ni vedel povedati, ali je predlagana kandidatka obveščena o ne podaji 

soglasja ustanovitelja. Vsak, ki kandidira na tako mesto, ve da je na koncu imenovanje odvisno od 

soglasja ustanovitelja oz. mestnega sveta.  

Upravno sodišče je izdalo sodbo, s katerim zahteva, da se postopek vrne nazaj v obravnavo mestnemu 

svetu glede razrešitve direktorice Gorenjskega muzeja Mije Ogrin. Mestni svet bo na naslednji seji to 

točko dobil v obravnavo, vmes bodo odgovorne službe pripravile podlago za odločanje. Poročilo, o 

tem kaj se je dogajalo, je on prejel, pravno stališče do sodbe se pa še pripravlja. 

Ustanovitev javnega zavoda se mu zdi odlična pobuda. Tega so se lotili že dva meseca nazaj. Edina 

sprejemljiva pravna oblika bi bila svet zavodov, ker ne morejo ustanoviti javnega podjetja s tem 

namenom. Zakonodaja iz leta 1991 je neverjetno zapletena in bi se postopek vlekel dve ali tri leta. 

Pridružil se je mnenju svetnice Kristanove, da je potrebno predvsem racionalizirati. Urad za finance je 

že pripravil swot analizo, kako bi lahko združili finančno-računovodsko, nabavno in IT službo. 

Obstajajo tri možnosti in sicer, da se ustanovi svet zavodov, da se vse prenese na občino in da se ta del 

izvaja zunaj zavoda. Preden gre to na mestni svet se bo pripravila še podrobna analiza stroškov in 

primerjava z vsemi tremi možnostmi. 

 

Saša Kristan:  

- Vprašala je, kakšna pooblastila bo imel Branko Fartek, ki bo začasno zastopal in vodil Zavod za 

turizem Kranj. Zanimalo jo je tudi, ali so res na zavodu nekoga na novo zaposlili. Na podlagi česa 

in zakaj se pripravlja razrešitev članov Sveta Zavoda za turizem? 

 

Župan Boštjan Trilar je odgovoril, da bo imel predlagani enaka pooblastila kot njegov predhodnik. 

Njegova naloga je predvsem, da vzdržuje stanje, da se na zavodu ne dela škoda. Opravljal bo tekoče 

posle, ne bo imel finančnih in kadrovskih odločitev. Na zavodu so zaradi odhoda dveh delavk na 

porodniški dopust zaprosili za nadomestno zaposlitev in je to začasno odobril. Glede razrešitve članov 

sveta zavoda je bil obveščen, da je to na dnevnem redu seje sveta, ne ve pa kaj je v ozadju. 

 

Janez Černe:  

- Predlagal je, da se o obeh sklepih glasuje posebej. Na stranki Socialnih demokratov menijo, da 

nalaganje Branku Fartku vodenje še enega zavoda ni optimalna oz. je nesmiselno tako podvajanje 

funkcij na tako pomembnih področjih. Tega predloga svetniška skupina ne bo podprla. 

 

Bojan Homan:  

- Ni mu všeč predlog, da bi direktor Zavoda za šport obenem še vodil Zavod za turizem, ker ima že 

kot direktor Zavoda za šport dovolj dela. Bolj smiselno se mu zdi, da bi vodenje Zavoda za 

turizem prevzel eden od podžupanov ali pa eden izmed zaposlenih v občinski upravi ali pa 

direktorica Gorenjskega muzeja.  

 

Marjan Bajt:  

- Menil je, da Kranj dejansko potrebuje nek organ, ki bo povezal niti, kajti turizem ni tako ozka 

dejavnost. Turizem bi moral povezovati manager, ki bi koordiniral in promoviral vse prireditve v 

Mestni občini Kranj. Trenutno se mu zdi, da si prireditve med seboj konkurirajo, vede ali nevede 

zaradi razpršenosti. V svetniški skupini Nova Slovenija podpirajo oba predlagana sklepa. 
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Mag. Zoran Stevanović:  

- Zadeva je naklepno nespretna. Dejstvo je, da od Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja ni slišal niti ene artikulirane izjave z nekimi adekvatnimi dejstvi, zakaj predlagana 

kandidatka ni primerna za direktorico Zavoda za turizem. Po eni strani je kontradiktorno, da se ne 

poda soglasja kandidatki, ki je skrajno primerna na področju turizma, ne pa kulture. Ti dve zadevi 

sta si izjemno bolj kompatibilni, veliko bolj kot šport in turizem. 

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Stališče svetniške skupine SMC je, da bo vedno stal za odločitvami svetov zavodov, ker so v njih 

ljudje, ki so kompetentni za posamezno področje. Stali so za Svetom Zavoda za turizem Kranj, 

vendar prišlo je do predloga za preoblikovanje zavoda. Razpis za imenovanje direktorja je bil 

preuranjen. Svetniška skupina ne bo podprla preoblikovanja Zavoda za turizem, če ne bo 

pokazalo, da je to smiselno, racionalno in učinkovito. Predlagana kandidatka se bo lahko prijavila 

tudi na naslednji razpis za imenovanje direktorice tako preoblikovanega zavoda.  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Se strinja z ugotovitvijo, da se lahko servisne dejavnosti združijo v neko službo, ki lahko 

racionalizira poslovanje vseh javnih zavodov. 

- Turizem je zelo specifična in zahtevna gospodarska dejavnost, kultura to ni in to sta dve zelo 

različni dejavnosti. Zelo težko bo narediti razpisne pogoje za direktorja, kajti za kulturne 

dejavnosti so tako specifične zahteve, da se noben dober gospodarstvenik ne bo mogel prijaviti, ki 

bo sposoben voditi tudi turizem. Predlagal je, da se zadeva pred združevanjem dobro prouči. 

 

Mag. Barbara Gunčar:  

- Glede združevanja je opozorila, da se resno preveri dobre prakse drugod in to potem upoštevate. 

Potrebno je paziti, da se ne bo povzročilo dodatnih zapletov. 

 

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

 

SKLEPA: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj ne da soglasja k imenovanju Marije Zakrajšek Martinjak za direktorico 

Zavoda za turizem Kranj. 

 

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

 

Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 20 ZA, 6 PROTI, 6 VZDRŽANIH). 

 
2. Za zastopanje in vodenje Zavoda za turizem Kranj se pooblasti Branka Fartka, direktorja Zavoda 

za šport Kranj, za čas do imenovanja direktorja preoblikovanega zavoda. 

 

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

 

Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 20 ZA, 8 PROTI, 4 VZDRŽANIH). 

 

Župan Boštjan Trilar se je zahvalil za konstruktivno debato in predloge. Povedal je, da je odstopil 

dosedanji direktor Gasilsko reševalne službe Kranj, g. Vojko Artač. Svet zavoda je včeraj zasedal in se 

seznanil z odstopom, sprejel sklep, da se razpiše delovno mesto direktorja zavoda, do takrat ostaja 

direktor g. Artač. Na vprašanje svetnice Kristanove je odgovoril, da ni namen spreminjati odloka o 

ustanovitvi Gasilsko reševalne službe Kranj. Direktorju Mestne knjižnice Kranj poteče mandat konec 

leta 2015.  
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3. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA V MESTNI OBČINI KRANJ 2020  

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 

V imenu predlagatelja je povzel pripombo svetnika na strani 29 in sicer se pri poglavju Prioritete 

povezane javne infrastrukture v splošnem interesu se na koncu prvega odstavka doda naslednje 

besedilo: »Promet v mestnem jedru je potrebno urediti na način, da je čim manj moteč in čim bolj 

varen za obiskovalce in stanovalce. Promet vozil je potrebno omejiti in zmanjšati na najmanjšo možno 

mero, hkrati pa omogočiti nemoteno gibanje stanovalcev ter dostopnost oskrbe in servisiranja starega 

Kranja. Zagotoviti je potrebno čim več površin in območij, namenjenih samo pešcem. Parkiranje pa 

urediti na ustreznih površinah, ki funkcionalno in vizuelno ne zmanjšujejo kvaliteto bivanja in 

delovanja v starem Kranju.«  

 

V nadaljevanju sta strategijo predstavili Slavka Zupan in Julija Marošek, sodelavki iz podjetja K&Z, 

Svetovanje za razvoj. 

 

Slavka Zupan, zunanja sodelavka iz podjetja K&Z, svetovanje za razvoj, je predstavila razvojno 

strategijo turizma občine 2020, ki vključuje tudi kulturo in šport. Ob pripravi se je bilo potrebno lotiti 

vsebin v obstoječem finančnem načrtu, ne pa infrastrukture. Turizem je gospodarska panoga, vendar je 

v Kranju čutiti manko vpliva gospodarstva v turizmu. Predstavila je prednosti in slabosti posameznih 

področij, kot so infrastruktura, gastronomija, obiski, upravljanje, namestitve. Turizem lahko postane 

poslovna priložnost za Kranjčane in Kranjčanke. S sprejeto strategijo turizma bo možnost iskati EU 

vire financiranja. Pripombe Komisije za krajevne skupnosti se bodo umestile v strategijo in sicer 

vprašanje varnosti pod swot analizo – tveganje, izgradnja postaj za kolesa k podporni infrastrukturi, 

kino na prostem se dopolnjuje s produktom zabava v mestu in na podeželju. Kar se tiče promocije 

Kranja kot najstarejše trajno poseljene naselbine je povedala, da so cel koncept blagovne znamke in 

vseh produktov temelji na 6.000 letni zgodovini Kranja. Vodovodni stolp je že umeščen v strategijo, 

ravno tako produkt – industrijska tehniška dediščina, kot tudi ostali predlogi Komisije za krajevne 

skupnosti. Koncertna dvorana pa presega zmožnosti obravnavane strategije. 

Predlogi svetniške skupine N.Si so tudi že umeščeni v strategijo: kanjon Zarice, virutalna predstavitev, 

Kranj mesto športa, izposoja koles, vloga Zavoda za turizem pri koordiniranju, lokacija za kamp, 

kolesarske poti. 

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za turizem: 

Komisija za turizem se strinja s predlagano Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj in 

predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da jo sprejme. 

Po sprejemu Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj se organizira srečanje s turističnim 

gospodarstvom. Cilj srečanja naj bo vključevanje turističnega gospodarstva v izvajanje strategije 

razvoja turizma. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom in predlaga pripravljavcu gradiva, da upošteva 

podane pripombe: nikjer ni omembe možnosti povečanja kriminala in tatvin glede na povečano število 

obiskovalcev, v strategijo MOK naj se uvrsti izgradnja postaj za kolesa, uvede naj se kino na prostem, 

večja pozornost naj se nameni  promociji tega, da je Kranj najstarejša trajno poseljena naselbina na 

območju Slovenije, vodovodnemu stolpu ter muzeju industrijsko tehnične dediščine, da se mora v 

Kranju izgraditi  koncertna dvorana, da se v Kranj pripeljejo večji športni dogodki in izgradi primerna 

športna infrastruktura, uredi povezava kolesarskih steza, Zavod za turizem mora več narediti na 

področju trženja turističnih produktov, povezati je potrebno mesto in vas ter se povezati z ostalimi 

občinami. 
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Razprava:  

 

Marjan Bajt: 

- V imenu svetniške skupine N.Si je izpostavil njihovo osnovno željo, da se v vse projekte na 

področju infrastrukture vključi reševanje prometa kolesarjev, po delčkih povezati v mrežo. 

 

Janez Černe: 

- Predlagal je, da se strategija, ki je po vsebini in tematiki zelo pomemben dokument, obravnava 

dvofazno. 

 

Župan Boštjan Trilar je svetniku Černetu odgovoril, da strategija ni odlok, ki bi ga po poslovniku svet 

moral obravnavati v dveh fazah.  

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Svetniška  skupina SMC je podala pobudo, da se ugotovi interes za pristop k projektu – Mreža 

postajališč za avtodome, ki pa po vsebini sodi k točki Vprašanja, pobude in predlogi članov 

sveta in je tam tudi navedena. 

 

Mag. Andrejka Majhen: 

- Komisija za gospodarstvo je razpravljala o turizmu kot o pomembni panogi gospodarstva in nima 

večjih pripomb na strategijo. Vprašala je, ali obstaja tudi kakšna strategija, povezana s turizmom, 

o rabi največje ločnice, ki poteka po celotni občini, reke Save in prostora ob njej? Poudarek na to 

temo se lahko izpostavi ob obravnavi strategije trajnostnega razvoja celotne občine. Kranj ima 

veliko možnost, v kolikor bi imela to strategijo izdelano, da pridobiva evropska sredstva. 

 

Slavka Zupan - replika, je povedala, da trenutno ni dokumenta, ki bi obdeloval območje reke Save. 

Posredno pa so se srečali s Savo, ko so obravnavali degradirane površine. Zadevo bi lahko reševali v 

okviru velike strategije ob pogovorih o urbanem razvoju in zelenih površinah v mestu. Ker bo Kranj 

deležen sredstev za urbani razvoj v naslednjih letih, je to ena izmed priložnosti. K takemu projektu je 

treba resno pristopiti, gre za vodni pas in ni tako enostavna zgodba. 

 

Mag. Franci Rozman:  

- Ob ponedeljkih pred sejo je kolegij vodij svetniških skupin, namenjen podaji pripomb na gradiva. 

Če se takrat pripombe ne podajo, potem tega kolegija ni smiselno imeti. Če koalicija misli, da ta 

strategija še ni dovolj dodelana, mu ni jasno zakaj jo daje v razpravo. 

- Svetniki pa naj se držijo vsebine točk dnevnega reda. 

 

V nadaljnji razpravi so še sodelovali: Bojan Homan, Natalija Polenec, mag. Igor Velov, Marjan Bajt, 

mag. Franci Rozman, mag. Barbara Gunčar, Saša Kristan, mag. Andrej Šušteršič in mag. Zoran 

Stevanović.  

 

Župan Boštjan Trilar je dodal, da ga veseli, da je strategija sprejeta in, da vsi skupaj vso svojo energijo 

usmerijo v ta izvedbeni del, v akcijske načrte, sodelovanje z gospodarstvom in naredijo v Kranju iz 

tega zgodbo o uspehu. Slavka Zupan je poudarila, da bodo čim prej pristopili k delavnicam z 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2020. 

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

4. PRIPOROČILO O IZVAJANJU NALOG PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ 

V ORGANIH UPRAVLJANJA JAVNIH ZAVODOV 

 

Župan Boštjan Trilar je poudaril, da gre tu za dodatno izboljšanje sodelovanja med dvema 

partnerjema, občinsko upravo in sveti javnih zavodov na enakovrednem nivoju. Člani svetov niti ne 

vejo na koga se na občini obrniti, kje dobiti potrebne informacije, kako pridobiti pravno mnenje in 

usmeritve. Tak seznam bo posredovan vsem predstavnikom občine v javnih zavodih. 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe. V imenu predlagatelja je 

povzela dve pripombi Statutarno pravno komisije, in sicer se v 4. členu v drugi alineji pred besedo 

»ki« doda vejica in v 7. členu črta beseda »smiselno«. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisija za kulturo in šport in Komisija za 

krajevne skupnosti so se seznanile s predlaganim priporočilom. 

 

Razprava:  

 

Janez Černe:  

- Svetniška skupina Socialnih demokratov pozdravlja županovo namero za ureditev odnosov, da 

bodo določene osebe v občinski upravi, na katere se predstavniki v svetnih javnih zavodov lahko 

obrnejo. Bodo glasovali za. 

 

Mag. Drago Štefe:  

- Pozdravil je spremembo naslova iz »Navodila« v »Priporočilo« in pa ukinitev nepotrebne 

birokracije v 4. členu. Vsebina je zanimiva in nujna. 

 

Bojan Homan:  

- Svetniška skupina SDS se strinja in bo podprla priporočilo. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Priporočilo o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih upravljanja 

javnih zavodov. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

 

 

 

 



10 
 

5. PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VRTEC 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti. V imenu 

predlagatelja je povzela dve pripombi Statutarno pravno komisije, in sicer v preambuli se črta besedilo 

»20. člena in« in v 2. členu se za besedo »Sprememba« doda beseda »iz« in beseda »pričneta« 

nadomesti z besedo »prične«. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo in Komisija za krajevne skupnosti soglašata, da 

se sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 

 

Župan Boštjan Trilar je poudaril, da je pohvalil občinsko upravo in Urad za družbene dejavnost. Ta 

pobuda je prišla s strani občanke pred štirinajstimi dnevi, urad je v tem času pripravil spremembo, 

pridobil soglasja zavodov in speljal skozi komisije. 

 

Razprava:  

 

Postavljeno vprašanje razpravljavca mag. Janeza Freliha je bilo prestavljeno pod naslednjo točko 

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta.  

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je to vprašanje, ki se ga bo reševalo na dolgi rok. Podan bo pisni 

odgovor. Kot predsedujoči je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

 

6. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 

1. Mag. Andrej Šušteršič: 

- Podal je pobudo za projekt – Mreža postajališč za avtodome. V Sloveniji je registriranih 4500 

avtodomov (vsako leto pa se jih proda 130). Skupaj se vozi z avtodomom med 10-15 tisoč 

Slovencev, Slovenijo pa letno prečka cca 90 tisoč avtodomov. Povprečno potroši ena oseba 49 

eur dnevno. Občina Mirna je spodbudila razmišljanje o vzpostavitvi Mreže postajališč za 

avtodome v Sloveniji, s katero bi znotraj enotne tržne znamke tako doma kot v tujini promovirali 

Slovenijo. Skupaj je podpisalo pobudo 35 občin. Prva naloga bo pripraviti analizo stanja, obiskati 

občine, pogledati postajališča oziroma lokacije zanje, popisati lokalno turistično ponudbo skozi 

oči avtodomarja in popotniku na enem mestu pripraviti celoten paket, ki ne zajema le 

prenočevanja, ampak namige za izlet in ostale informacije, ki so za popotnike dobrodošle. 

Opisal je PZA objekt za rekreacijo in turizem, kjer gre za parkirišče s komunalno oskrbo. 

Avtodomom je dovoljeno prenočevati, uporabiti tendo in sedežno garnituro. Objekt je sestavljen 

iz utrjene parcele,(10x6 m), preprostih sanitarij, nemoteče osvetlitve. Avtodomarje usmerja 

informativna tabla s ponudbo v okolici (cena za 24h je 10 eur, dodatna ponudba pa je plačljiva -

vod, elektrika...).  

- Izpostavil je problem hitrosti v prometu na Ljubljanski cesti, ki poteka iz Poti za krajem, prečka 

Zasavsko cesto in se priključuje na cesto Kranj – Jeprca. Trenutno je tam cona omejitve 30 in 
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ležeči policaji, ki omogočajo hitrost 60 km/h. Cesta je zelo obremenjena, zato je predlagal štetje 

prometa in ugotovitev povprečnih hitrosti. Na podlagi ugotovitev naj se primerno ukrepa.  

 

2. Mag. Janez Frelih: 

- Pri točki Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec je vprašal, zakaj ni možno ta 

pravilnik kljub večkratnim pobudam že v preteklosti umestiti določbo, da bi imeli otroci iz 

območja, ki pripada določenemu vrtcu prednost pred drugimi otroci, ki prihajajo v ta vrtec. 

Obstajajo primeri, ko sosed ne more vpisati otroka v krajevno pristojen vrtec, ampak ga vozi v 

oddaljen vrtec. Na današnji seji je to nemogoče spremeniti, zato je predlagal, da strokovne službe 

proučijo to problematiko, ki je bila večkrat izpostavljena in predlagajo spremembo pravilnika oz. 

vaj pojasnijo, zakaj se to ne more storiti in to javno objavijo.  

 

3. Vlasta Sagadin: 

- Na predlog več krajanov je dala pobudo, ki ima finančne posledice in sicer, da bi občinska uprava 

proučila možnost, da bi se seje mestnega sveta prenašale po lokalni televiziji, kot je pred leti že 

bila praksa. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da bo občinska uprava preverila finančne posledice. Če to lahko 

zagotovijo iz proračuna, bodo o pobudi glasovali. 

 

4. Mag. Andreja Majhen:  

- Izpostavila je neurejenost zemljišča stare Save proti kanjonu Kokre. Predvsem so moteče ograje, 

ki  označujejo gradbeno parcelo. Predlagala je občinski upravi, da se pogovori z lastnikom parcele, 

Zavarovalnico Triglav o rešitvi. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je imela občinska uprava že sestanek z izvršnim direktorjem za 

nepremičnine Zavarovalnice Triglav, na katerem je bilo povedano, kakšen je namen z zemljiščem. 

Namen je v petih letih investirati v poslovno-stanovanjski objekt in garažno hišo, kar je bil tudi eden 

od pogojev občinske uprave. V vmesnem času so se izkazali zainteresirani za oddajo v najem tega 

prostora, začasno bi zagotovili 220 parkirnih mest. Cilj je najti najemnika in hkrati investitorja, ki bi to 

zemljišče začasno uredil in pa tudi okolico. Bi pa moralo to spomladi zaživeti. Občina je vztrajala, da 

lastnik zemljišča pri investicijskih načrtih vključi garažno hišo. Župan je investitorja že opozoril, da 

bodo pogoji občine striktni in k sreči lastnik zemljišča tudi razmišljajo v tej smeri. 

 

Mag. Drago Štefe:  

- To zemljišče je zelo pomembno za stari Kranj, po starem je to poimenovano Kokrško predmestje. 

Zelo se zavzema, da bi tu nastal nov Kranj z ulicami, ki naj gre glavna ulica sever – jug in 

manjšimi ulicami smer vzhod – zahod, da lahko pridejo po poteh tega novega Kranja do kanjona 

Kokre. Zaprosil je, da naj ne pride do škode, ki se je zgodila na Primskovem ob izgradnji trgovine, 

ki nima ne kleti in ne enega nadstropja. Za Kranj je bil izdelan urbanistični načrt pred drugo 

svetovno vojno in takrat je bilo za pomembna zemljišča v Kranju rečeno, da je potrebno izdelati 

P+2 etaži.  

 

Marjan Bajt:  

- V fazi priprave fokusnih skupin, poglavje promet, je iz pogovora z načelnikom Urada za okolje in 

prostor razumel, da je ta prostor predviden za severno vpadnico v mesto.  

   

      Župan Boštjan Trilar je povedal, da se občina zaveda načrtov za severno vpadnico. 
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5. Janez Černe: 

1. Javno naročanje: 

V želji po večji varčnosti, transparentnosti in čim večji ponudbi pri javnem naročanju, Socialni 

demokrati predlagamo dva ukrepa: 

a) Pospeševalec javnega naročanja:  

V kabinetu naj se določi oseba, ki bo bdela nad javnimi naročili občine in javnih podjetij 

ter zavodov, predvsem v nalogi, da pridobi čim širšo udeleženost ponudnikov. Torej ne, 

da se vmešava postopek izbire, ampak da se vedno pridobi več kot le obvezne tri ponudbe.  

b) Obratne e-dražbe: 

V čim krajšem času predlagamo, da MOK uvede obratne e-dražbe kot standard njenega 

javnega naročanja. Gre za transparenten mehanizem, ki omogoča, da dražitelj pride do 

najugodnejše cene ustrezne storitve ali artikla z najširšim krogom ponudnikov.  

Več informacij in objava dražb na naslovu http://ejn.gov.si 

 

 

2. Ureditev parkiranja v MOK: 

a) Problem ureditve v Starem Kranju: 

Ugotavljajo, da je trenutna ureditev popolnoma neustrezna. Po eni strani se pojavlja 

problem nadzora, saj je v Starem Kranju veliko več registriranih vhodov kot odhodov. 

Tisti brez kartic se enostavno prilepijo na zadek drugega in tako brezplačno zapeljejo ven. 

Kar pomeni, da ustvarjamo veliko izgubo finančnih prihodkov. Prav tako je nadzor 

redarstva zelo pomanjkljiv, kajti kazen za nepravilno nameščeno dovolilnico je enaka kot 

če dovolilnice sploh ni, hkrati pa je javna skrivnost, da po končanem delovniku redarjev 

kontrole ni. Tako ob vikendih sploh ni nobene kontrole. 

Na drugi strani pa je sistem ureditve za obiskovalce povsem nepregleden.  

Predlagajo nekaj ukrepov – odprava zelenih dovolilnic in baziranje izdaje čip kartic na 

podlagi lastništva nepremičnine v Starem Kranju in vezave kartice na registracijsko 

tablico vozila. Najemnikom lahko lastniki uredijo kartico s podpisom vloge na občini, pri 

čemer je onemogočeno kopičenje/dupliciranje kartic na eni nepremičnini. 

Obvezno je treba povečati nadzor ob vhodih in izhodih ter registriranjem vsakega dogodka 

v računalniškem sistemu. Z vezavo kartice in registracije bo nadzor preprost.  

Obiskovalci bi morali plačati začetno parkirnino ob vhodu, ter preostali znesek nad že 

plačanim ob izhodu. 

Dobavo je potrebno urediti v zgoraj omenjenih okvirih.    

b) Splošna parkirna ureditev v MOK 

Nesprejemljivo se jim zdi, da parkirišča v MOK ustvarjajo izgubo, kajti to bi moral biti 

čisti in redni prihodek v proračun. 

Predlagajo, da občina revidira trenutno ureditev ter določi prioritetne-mestne in 

neprioritetne-primestne cone. Predlagajo, da se splošna postavka zmanjša za 50% z 1€ na 

0,5€, hkrati pa se ukinejo brezplačne mestne cone in brezplačno kratko parkiranje v njih.   

 

3. Problematika tujejezičnih učencev v osnovnih šolah 

a) Zagotovitev občinskih sredstev za učno pomoč: 

V urbanih delih Kranja oziroma v določenih osnovnih šolah se pojavlja velikanski 

problem, ker nekateri šoloobvezni otroci ne posedujejo dovoljšnjega znanja slovenščine in 

se na ta način upočasnjuje normalni šolski proces. 

Menijo, da bi uprava morala zagotoviti proračunska sredstva za učno pomoč in 

izpopolnjevanje pedagogov. Hkrati menijo, da je potrebno pristopiti do mnenjskih 

voditeljev teh skupin in jih prepričati v pomembnost obiskovanja vrtcev, kjer bi lahko 

omogočili tudi program pospešenega učenja slovenščine. 
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To je poslovna priložnost za nekoga iz teh skupin, saj bi lahko uredili prilagojeni privatni 

vrtec. Tako bi se rešil ta integracijski problem ter bi se na drugi strani odprlo nekaj 

specializiranih delovnih mest.    

 

b) Poučevanje učencev priseljencev – do 31. 8. 2015 projekt UVOP (Evropska sredstva) 

Na šoli imajo učiteljico, ki v okviru projekta pri nas in še na 5 šolah v Kranju, uči jezika 

učence, ki pridejo v Slovenijo. Nekateri so se vključili v to obliko poučevanja na začetku 

leta, nekateri pa med letom. Ona poučuje 65 učencev. V to obliko uvajanja niso zajete vse 

šole v Kranju, kar pomeni, da je teh učencev vsaj še 20. S svojimi posebnimi metodami 

jim pomaga pri vključevanju v novo okolje, razred  in šolo. Na začetku leta smo imeli 

enotedensko uvajalnico, le mi smo izvedli tudi dvomesečni intenzivni tečaj za učence od 

4. do 9. razreda in 30 urni tečaj za starše. 

Z ukinitvijo projekta se bo zrušilo dvoletno delo multiplikatorke, ki je postavila temelje 

začetnega uvajanja  na  širši ravni občine.   Z njeno pomočjo so se učenci priseljenci laže 

vključili v razred, laže napredovali pri učenju jezika in posredno pri vseh predmetih.  

Za celostni pristop vključitve cele družine pri uvajanju v družbeno življenje kraja je jezik 

bistvenega pomena, zato bi bilo nadaljevanje dela multiplikatorke nujno. 

 

 

c) Vključitev socialnega pedagoga v vse osnovne šole 

Čas, v katerem živimo, se v marsičem razlikuje od tistega izpred 25 let. Med drugimi so 

tudi družbene norme in vedenje (obnašanje) učencev v šoli drugačno, kot je bilo takrat. 

Veliko več je konfliktov in vse vrste nasilja. Šole imajo informatorje, ki varujejo šolsko 

imovino, premalo pa imajo strokovnih sodelavcev, ki bi preprečevali oz. reševali te 

delikventne primere. 

Večini šol je MIZŠ že pred leti ukinilo delovna mesta svetovalnih služb in jih do danes še 

ni povrnila.  Na 400 učence pripada le 0,9 svetovalnega delavca, kar je za razmere na 

naših šolah mnogo premalo. Z rednim svetovanjem, delovanjem in ukrepanjem socialnega 

pedagoga bi bilo na šolah mnogo manj konfliktov in družbena lastnina bi bila manj 

poškodovana. 

 

Župan Boštjan Trilar je obljubil, da bo občina zelo resno pristopila k izpostavljenim 

problemom, vendar so med njimi tudi take, ki jih občina ne more rešiti. 

 

6. Mag. Zoran Stevanović:  

- Je podal pobudo in dve vprašanji vezani na to pobudo. V občini Kranj živi približno 8.500 Srbov, 

ki so religiozno opredeljeni kot pripadniki avtokefalne srbske pravoslavne cerkve. Še približno 

1.500 ljudi je drugih narodnosti, ki po kanonskem pravu spadajo v jurisdikcijo te iste pravoslavne 

cerkve. Žalostno je, da ta skupina predstavlja približno 20 % prebivalstva celotne občine, če 

gledamo, da so strnjeni več ali manj v mestu Kranj je to skoraj 30 % prebivalstva in nimajo svoje 

cerkve oz. nimajo kje vršiti obredov, ampak imajo v najemu katoliško cerkev na Pungratu. Vprašal 

je, kje bi lahko občina Kranj zagotovila prostor za izgradnjo tovrstnega sakralnega objekta in na 

kakšen način bi lahko bila udeležena v obliki nekega javno-zasebnega financiranja, eventuelno s 

podaritvijo parcele ob predpostavki, da se cerkev sama financira iz zasebnih virov.  

 

7. Natalija Polenec:  

- Izpostavila je usmerjevalne table v okviru projekta Obnove ulic mestnega jedra je bil izdelan 

načrt, kako oblikovati vizualne komunikacije. Gre za temeljen problem, namreč vsi objekti 

povezani s kulturo in turizmom nimajo usmerjevalnih tabel, ki bi obiskovalce pripeljale do tja. V 
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zadnjem času se je odprlo ogromno objektov, da je to nujno potrebno za funkcioniranje. Kdaj se to 

lahko pričakuje?  

- Pred letom dni je mestni svet obravnaval vprašanje o prestavitvi reliefa Kranja iz Slovenskega trga 

na trikotnik ob pričetku Maistrovega trga. Težava je, da je relief zelo trdo pritrjen na Slovenski trg. 

Zanimalo jo je, ali se bo relief končno prestavil na lokacijo, ki ji je primerna. UGGJS 

 

8. Mag. Franci Rozman:  

- Repliciral je mag. Stevanoviću in povedal, da je bilo sodelovanje med pravoslavno in katoliško 

cerkvijo v Kranju vedno zgledno. Nikdar in nikoli ni zasledil, da bi se katoliška cerkev želela 

znebiti pravoslavne cerkve.  

- Zahvalil se je za odgovor glede Urgentnih centrov. Glede na to, da Zdravstveni dom Kranj ni 

zaskrbljen glede tega, je zaprosil občinsko upravo, da pomaga zdravstvenemu domu, da začne 

razmišljati v smeri morebitne lokacije urgentnega centra. Kranj je na račun Ljubljane že velikokrat 

kaj izgubil in treba je paziti, da ne bi do tega prišlo.  

 

Damijan Perne:  

- Kot je seznanjen, ni še nikjer zasledil, da bi ukinili Kranj kot urgenten center. 

 

9. Bojan Homan:  

- Pred leti so se seje mestnega sveta že snemale. Ugotovilo se je, da snemanje nima učinka, ker je to 

snemala Gorenjska televizija, ki je slabo gledana in slabše pokrita. Podpira, da se seje mestnega 

sveta snemajo, ampak še prej predlaga, da se sejna soba 16 modernizira. Namestijo naj se moderne 

glasovalne naprave in istočasno stacionarna kamera. Seje naj se posnamejo in objavijo v medijih.  

 

Župan Boštjan Trilar se je strinjal s predlogom svetnika Homana glede na to, koliko novih tehnologij 

obstaja in lahko relativno poceni objavijo posnetke na svetovnem spletu. 

 

10. Dr. Andreja Valič Zver:  

- Kranj ni samo Prešernovo mesto, ampak tudi Univerzitetno mesto in ena izmed pobud prejšnjega 

mandata je bila ustanovitev Univerze v Kranj. Zanimalo jo je, ali se na tem področju nadaljujejo 

kakšne aktivnosti.  

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da bo svetnica dobila pisni odgovor. Kolikor je seznanjen iz 

pogovorov z državo, kakšnega napredka na tem področju ni, načrti pa niso opuščeni.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.  

 

 

 

 

Pripravila: 

Milena Bohinc 

Boštjan Trilar 

ŽUPAN 

 

 

  

 

 


