Mestni svet
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 119 F: 04 2373 106
E: mok@kranj.si S: www.kranj.si

Številka:
Datum:

900-7/2018-11-(52/04)
25. 4. 2018

ZAPISNIK

37. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 25. 4. 2018 ob 16.00 uri v sejni
dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.
Sejo je vodil podžupan Boris Vehovec.
Navzoči člani in članice Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Alenka
Benčina, Gorazd Copek, Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, Milorad Gogić, mag. Branko Grims,
mag. Barbara Gunčar, Jakob Klofutar, Boris Kozelj, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski, Damijan
Perne, Damjana Piškur, Natalija Polenec, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, Helena Sitar, mag. Drago Štefe,
mag. Zoran Stevanović, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor Tomše, Boris Vehovec, mag.
Igor Velov, Darinka Zorko in Tina Žalec Centa.
Odsotni so bili: svetnika Bojan Homan in mag. Franc Rozman ter svetnica dr. Andreja Valič Zver.
Poleg članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber –
direktorica mestne uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance,
Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Manja Vovk – vodja Urada za družbene dejavnosti, Tanja
Hrovat – vodja Projektne pisarne, Janez Ziherl - vodja Urada za okolje in prostor, Slavko Savič – iz Urada
za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Vid Krčmar - iz Urada za tehnične zadeve, Eva Mlakar – vodja
Službe notranje revizije, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Fani Bevk –
ravnateljica OŠ Staneta Žagar Kranj, Ida Bibič, Milena Bohinc in Judita Tkalec – Kabinet župana.
Navzoči predstavniki medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas in Peter Šalamon – Infonet media.
Predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, je ugotovil, da je prisotnih 20 članov in članic Mestnega sveta
Mestne občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.
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Na mizo je bilo posredovano naslednje gradivo: seznam sklepov delovnih teles Mestnega sveta MOK,
poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta, odgovor na svetniško vprašanje in dopolnitev sklepa k 3.A.
Premoženjski zadevi.
Razprave na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči podžupan Boris Vehovec v potrditev naslednji
SPREJETI DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 28. 3. 2018 ter poročilo o
izvršitvi sklepov
Kadrovske zadeve
Premoženjske zadeve
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj – predlog
A. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – osnutek
B. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne – osnutek
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj - osnutek
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega
prostora pri OŠ Staneta Žagarja - osnutek
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Kranj za volilno
leto 2018
Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta

Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA):

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 36. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 28. 3. 2018 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV

Poročilo o izvršitvi sklepov 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podala direktorica Mestne
uprave Mestne občine Kranj Senja Vraber.
Poročilo o evropskih sredstvih kot odgovor na vprašanje svetnice Barbare Gunčar je podala Ida Bibič iz
Pisarne za evropska sredstva.
Razpravljali so: mag. Zoran Stevanović, Mateja Koprivec, Jožef Rozman, mag. Barbara Gunčar, Janez Černe,
Marjan Bajt, Tina Žalec Centa in Ida Bibič.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 28.2.2018 in poročilo o izvršitvi
sklepov.
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 1 NEOPREDELJEN).
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2.

KADROVSKE ZADEVE

Uvodno poročilo k vsem zadevam v okviru te točke je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči podžupan Boris Vehovec v potrditev naslednje
SKLEPE:
A. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA LOKALNE ENERGETSKE AGENCIJE GORENJSKE
Mestna občina Kranj daje soglasje k imenovanju mag. Antona Pogačnika za direktorja Lokalne energetske
agencije Gorenjske za mandatno obdobje štirih let od 1.9.2018 do 31.8.2022.
Sklep velja z dnem sprejema.
Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA).

B. MNENJE O KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATELJA/ICO GIMNAZIJE FRANCETA PREŠERNA
M N E N J E h kandidaturi za ravnateljico oziroma ravnatelja Gimnazije Franceta Prešerna:
Mirjani Bizjak in Aljošu Erman se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico oziroma ravnatelja
Gimnazije Franceta Prešerna.
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA).

C.

MNENJE O KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATELJA/ICO STROKOVNE GIMNAZIJE ŠOLSKEGA CENTRA
KRANJ

M N E N J E h kandidaturi za ravnateljico oziroma ravnatelja Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj:
Lidiji Goljat Prelogar in Gašperju Strniša se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico oziroma
ravnatelja Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj.
Sprejeto z večino neopredeljenih glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN).

D. MNENJE O KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATELJA/ICO SREDNJE TEHNIŠKE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA
KRANJ
M N E N J E h kandidaturi za ravnateljico oziroma ravnatelja Srednje tehniške šole Šolskega centra
Kranj:
Saši Kocijančič in Aljažu Roglju se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico oziroma ravnatelja
Srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj.
Sprejeto z večino neopredeljenih glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN).

E.

MNENJE O KANDIDATKI ZA RAVNATELJA/ICO SREDNJE EKONOMSKE, STORITVENE IN GRADBENE
ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ

M N E N J E h kandidaturi za ravnateljico Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Šolskega
centra Kranj:
Nadi Šmid se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje ekonomske, storitvene in
gradbene šole Šolskega centra Kranj.
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA).
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F.

MNENJE O KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATELJA/ICO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA
KRANJ

M N E N J E h kandidaturi za ravnateljico Višje strokovne šole Šolskega centra Kranj:
Lidiji Grmek Zupanc se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Višje strokovne šole Šolskega
centra Kranj.
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA).

3.

PREMOŽENJSKE ZADEVE

A. Predlog odprtja novega NRP št. 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6, v okviru katerega bo
urejenih 6 kolesarskih povezav v Mestni občini Kranj in prerazporeditev sredstev
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na gradivo.
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 2. A Premoženjskih
zadev.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči podžupan Boris Vehovec v potrditev naslednji
SKLEP:
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2018 se uvrsti nov projekt Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 in
opravijo prerazporeditve:
Na NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6, proračunsko postavko 221002 Urejanje cestnega
prometa – investicije, konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija prerazporedi 9.000,00 EUR,
konto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije prerazporedi 4.390,00 EUR, konto 402113
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve prerazporedi 1.680,00 EUR, na konto
420401 Novogradnje prerazporedi 12.400,00 EUR ter proračunsko postavko 221001 Investicijsko
vzdrževanje in gradnja občinskih cest, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave prerazporedi
128.783,00 EUR, konto 420600 Nakup zemljišč prerazporedi 25.185,00 EUR, konto 420804 Načrti in druga
projektna dokumentacija prerazporedi 39.800,00 EUR, konto 420899 Plačila drugih storitev in
dokumentacije prerazporedi 13.170,00 EUR, konto 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in
druge podobne storitve prerazporedi 5.040,00 EUR.
Skupaj 239.448,00 EUR.
iz
NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, proračunske postavke 221002 Urejanje cestnega prometa
– investicije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav prerazporedi 4.000,00 EUR, konta
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija prerazporedi 9.000,00 EUR, konta 420899 Plačila drugih
storitev in dokumentacije prerazporedi 3.443,00 EUR, konta 420801 Investicijski nadzor prerazporedi
310,00 EUR, konta 420401 Novogradnje prerazporedi 74.149,00 EUR ter proračunske postavke 221001
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški
objav prerazporedi 4.000,00 EUR, konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave prerazporedi
80.756,00 EUR, konta 420600 Nakup zemljišč prerazporedi 36.167,00 EUR, konta, 420804 Načrti in druga
projektna dokumentacija prerazporedi 27.623,00 EUR.
Skupaj 239.448,00 EUR.
Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA).
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4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNEM REDU V MESTNI OBČINI KRANJ –
PREDLOG
Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, strokovni sodelavec iz Urada za gospodarstvo in gospodarske
javne službe.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na gradivo.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
javnem redu v Mestni občini Kranj.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči podžupan Boris Vehovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj – predlog.
Sprejeto z večino neopredeljenih glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN).

5. A. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE – OSNUTEK
Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija mestni upravi predlaga, naj z vidika konsistentnosti ureditve v drugih aktih o ustanovitvi javnih
zavodov preveri, ali je primerno, da je v odloku kot sedež zapisan točni naslov zavoda in ne le kraj. Hkrati
naj razmisli o ločitvi funkcije poslovodenja in strokovnega vodenja zavoda, torej da bi zavod v vsakem
primeru imel strokovnega vodja.
Ustrezno naj se popravi prva alineja drugega odstavka 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gorenjske lekarne.
V 3. odstavku 16. člena se za prvo vejico beseda »vsake« nadomesti z besedo »posamezne«.
Klemen Valter je podal ločeno pripombo, in sicer naj predlagatelj preveri, ali se lahko zadnji stavek drugega
odstavka 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne dopolni na način, da
ustanoviteljice presežek prihodkov nad odhodki namenijo za razvoj lekarniške dejavnosti.
Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – osnutek in Odlokom o
ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne - osnutek.
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarneosnutek in Odlokom o ustanovitvi sveta ustanoviteljic zavoda Gorenjske lekarne-osnutek ter predlaga:
v 9. členu odloka naj se črta četrti odstavek, ki oži pogoje za imenovanje direktorja (izkušnje s
področja vodenja v zdravstvu),
v odloku naj se določi, da je Poslovnik o delu sveta zavoda obvezen splošen akt zavoda.
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči podžupan Boris Vehovec povedal, da se bo uprava do vseh
pripomb opredelila do naslednjega branja in dal v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – osnutek.
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA).

5.B. ODLOK O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE OSNUTEK
Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija mestni upravi predlaga, naj drugi odstavek 6. člen Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic
javnega zavoda Gorenjske lekarne dopolni na način, ki bi predsedujočega svetu zavoda zavezoval k sklicu
seje sveta zavoda, če to zahtevajo ustanoviteljice z najmanj tretjinskim deležem glasov.
Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – osnutek in Odlokom o
ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne - osnutek.
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarneosnutek in Odlokom o ustanovitvi sveta ustanoviteljic zavoda Gorenjske lekarne-osnutek ter predlaga:
v 9. členu odloka naj se črta četrti odstavek, ki oži pogoje za imenovanje direktorja (izkušnje s
področja vodenja v zdravstvu),
v odloku naj se določi, da je Poslovnik o delu sveta zavoda obvezen splošen akt zavoda.
Razpravljal je Janez Černe, ki ga je zanimalo, kako se je občinska uprava opredelila do pripomb.
Predsedujoči podžupan Boris Vehovec mu je odgovoril, da se bo uprava do vseh pripomb opredelila do
naslednjega branja in dal v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne – osnutek.
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH).

6. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA KRANJ OSNUTEK
Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti.
Stališča Komisij:
Statutarno pravna komisija:
Ustrezno naj se popravi tretji odstavek 9. člena, in sicer da se črta beseda zakon.
V 5. odstavku 10. člena naj se k besedni zvezi »s kontaktnim elektronskim naslovom« dopiše beseda
»zavoda«.
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Komisija mestni upravi predlaga, naj z vidika konsistentnosti ureditve v drugih aktih o ustanovitvi javnih
zavodov preveri, kdo vodi prvo sejo do izvolitve predsednika sveta zavoda, saj bi bilo logično, da bi vodil
ravnatelj in ne da se ugotavlja starost članov.
Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj osnutek.
Razprava:
Boris Kozelj:
Vprašal je, ali odlok opredeljuje sejnine za svet zavoda. To vprašanje ga zanima generalno in če jih ne,
zakaj jih ne.
V povezavi s 14. členom ga zanima, če imajo predstavniki ustanovitelja v teh zavodih kakšne
obveznosti, da mogoče enkrat letno mestni svet seznanijo o svojih aktivnostih v teh zavodih, o svojih
pogledih in tako naprej.
Jakob Klofutar:
V 1. odstavku 24. člena manjka zapis, da predlagani kandidat za predstavnika staršev oddelka poda
soglasje oziroma soglaša s funkcijo.
Svet staršev je konstituiran, ko je izvoljena večina njegovih članov. Vprašal je, ali je tak svet staršev,
ki nima vseh članov imenovanih po ZOFVI, legitimen ali ni.
Ugotovil je, da se omejuje javnost dela zavoda, kot je zapisana v 37. členu. Predlagal je, da se to
odpravi in zapiše definicija javnosti dela, kot je bilo zapisano v prejšnjem odloku.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj - osnutek.
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (25 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 2 NEOPREDELJENA).

7.

ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO TELOVADNICE, ŠESTIH UČILNIC IN
VEČNAMENSKEGA PROSTORA PRI OŠ STANETA ŽAGARJA - OSNUTEK

Uvodno poročilo sta podali Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne in Frani Bevk, ravnateljica OŠ Staneta
Žagarja Kranj.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija, razen nekaj slovničnih uskladitev, nima pripomb na gradivo.
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo
telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja-osnutek
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šest učilnic
in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja in nima pripomb.
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom in ga podpira.
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Razpravljali so: mag. Zoran Stevanović, mag. Barbara Gunčar, Sonja Mašić, mag. Andrej Šušteršič, Janez
Černe, mag. Drago Štefe, Vlasta Sagadin, Alenka Benčina, Gorazd Copek, mag. Igor Velov in Tanja Hrovat.
Po končani razpravi je predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, dal v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in
večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja - osnutek.
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA).

8.

SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V MESTNI OBČINI
KRANJ ZA VOLILNO LETO 2018

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Stališče komisije:
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na gradivo.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči podžupan Boris Vehovec v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Kranj za
volilno leto 2018.
Sprejeto z večino neopredeljenih glasov (22 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN).

9.

VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA

1.

Vlasta Sagadin:
Vprašala je, kdaj se bo pričela obnova tlaka na Maistrovem trgu.
Oseba, ki si je na tem tlaku zlomila gleženj, spoznava staro mestno jedro iz pozicije invalidskega
vozička. Ugotovila je, da kot nemobilna oseba brez spremstva nima dostopa do nobenega
javnega stranišča. Edino mesto, ki ima primerno urejeno stranišče za invalide, je Mestna knjižnica
Kranj.
Zanimalo jo je, ali bo Mestna občina Kranj morda podobno, kot je bilo že pred leti, na Slovenskem
trgu pripravila in omogočila enotno plakatiranje vsem strankam in listam, ki bodo kandidirale na
lokalnih volitvah.
V okolici Kranja v eni izmed vasi je opazila, da kmetje sežigajo plastično embalažo od baliranja.
Komunala Kranj te embalaže ne sprejema oziroma da jo je potrebno kot odpadek plačati. Zanima
jo, ali je res, da Komunala Kranj teh odpadkov ne sprejema oziroma, če ti odpadki sploh so zajeti
v odloku. V kolikor je potrebno odlok spremeniti, je predlagala, da ustrezne službe to pregledajo
in predlagajo potem spremembo odloka.

2.

Saša Kristan:
V mediji je bilo zelo veliko napisanega o nakupu radarjev in jo zanima kaj je na tej zadevi, da
radarji še nekaj časa ne bo zaradi nekega spornega razpisa.
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Zanimalo jo je, koliko je zaposlenih v občinski upravi in koliko se jih je zaposlilo v zadnjih dveh
letih na katera delovna mesta. Ali so bile vse te dodatne zaposlitve v skladu z načrtom
zaposlovanja v občinski upravi MOK.

3.

Janez Černe:
Zanima ga situacija v Komunali Kranj. V oddelku Vodovoda naj bi kar nekaj vodilnih dalo odpoved.
Zanima ga zakaj oziroma kaj je vzrok temu in kaj namerava Komunala Kranj storiti glede tega.
V Občini Naklo gradijo svoj režijski obrat. Zanima ga, kaj to pomeni za našo skupno komunalo, ali
to pomeni da bo tudi Občina Naklo v kratkem izstopila iz Komunale Kranj in bo Mestna občina
Kranj morala kupovati svoj delež.

4.

Jakob Klofutar:
Na prejšnji seji je izpostavil problem javnosti delovanja sveta zavoda na OŠ Stražišče in pozval
ustanovitelja, da to preveri in poskrbi, da bodo zapisniki sveta zavoda pravočasno objavljeni na
oglasni deski in spletni strani. Odgovor je nekorekten, saj niso objavljeni veljavni zapisniki.
Objavljeni so osnutki zapisnikov pod informacijami javnega značaja z dostavkom, da se potrjeni
zapisniki hranijo v tajništvu šole. Ravno tako niso objavljeni na oglasni deski. Ponovno je apeliral,
da ustanovitelj poskrbi, da bodo zapisniki javno dostopni.

5.

Alenka Benčina:
Predlagala je, da se pri otoku v središču vasi v KS Goriče postavi koš za pasje iztrebke.

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri.

Zapisala:
Milena Bohinc
Boris Vehovec
Podžupan
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