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ZADEVA: Dobesedni 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.

PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Lepo pozdravljeni na 37. seji Sveta MOK. Danes bom v odsotnosti župana sejo vodil
podžupan. Svojo odsotnost pa opravičujejo mag. Franci Rozman, Bojan Homan in župan Boštjan Trilar.
Ugotavljam prisotnost. Prisotnih je 20 članov in članic sveta in s tem je svet sklepčen. Na mizo ste prejeli seznam
sklepov delovnih teles mestnega sveta MOK, poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta in odgovor na svetniško
vprašanje. Dobili ste pa tudi dopolnitev sklepa k 3A točki – premoženjske zadeve. Odpiram razpravo na dnevni
red. Zaključujem razpravo in dajem potrditev dnevnega reda na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Prosim,
glasujte. Dnevni red je soglasno sprejet. Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, potrditev zapisnika 36. seje
mestnega sveta MOK z dne 28. 3. 2018 in poročila o izvršitvi sklepov. Poročilo o izvršitvi sklepov bo podala
direktorica občinske uprave, gospa Senja Vraber. Prosim.
SENJA VRABER: Lep pozdrav tudi z moje strani. Potrditev zapisnika 35. seje mestnega sveta MOK z dne 28.2. in
poročila o izvršitvi sklepov so bila izvršena. Pri premoženjskih zadevah je bil načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem MOK za leto 2018 dopolnjen s predlaganimi nepremičninami. Predlog odprtja novega NRP za
nadgradnjo prostorov za izvajanje preventivnih programov v Zdravstvenem domu Kranj in prerazporeditev
sredstev za izvedbo je bilo izvršeno. Predlog odprtja novega NRP za urbano opremo za kolesarje, v okviru katerega
bodo urejene kolesarske nadstrešnice pri osnovnih šolah in javnih objektih v MOK in prerazporeditev sredstev za
izvedbo je bilo izvršeno. Predlog odprtja novega NRP za avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih
postajah in prerazporeditev sredstev za izvedbo je bilo prav tako izvršeno. In ukinitev statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parcelna številka 103/7 in parcelna številka 103/8, obe v Drulovki, je bilo izvršeno. Zaključni
račun proračuna MOK za leto 2017 je objavljen v Uradnem listu RS št. 23, z dne 6. 4. Odlok o javno-zasebnem
partnerstvu za izgradnjo vrtca Bitnje je prav tako objavljen v istem Uradnem listu. In Odlok o določitvi prednostnih
območij ogrevanja stanovanjskih objektov na območju MOK prav tako objavljen v Uradnem listu št. 23. Poročilo
o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v MOK za leto 2017 je bilo izvršeno. Če ima še kdo
kakršnokoli vprašanje, sem na voljo.
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PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Kot odgovor na pobudo mag. Barbare Gunčar bo o EU sredstvih podala
poročilo Ida Bibič iz pisarne za EU sredstva. Prosim.
IDA BIBIČ: Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Upam, da vas tale glas ne bo prestrašil, ampak verjamem, da
bom zmogla do konca. Kot povedano, podajam poročilo o sofinanciranih projektih, predvsem o trenutno aktivnih
projektih in projektih v pripravi na sofinanciranje. Trenutno v finančni perspektivi 2014-2020 imamo več možnosti
črpanja preko različnih mehanizmov, med njimi tudi mehanizem celostnih teritorialnih naložb, javnih razpisov, ki
jih razpisuje Ministrstvo za infrastrukturo, in sicer za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Potem imamo
tukaj program razvoja podeželja, CLLD uredba, dogovor o razvoju regij in druge prijave, ki tečejo v MOK, med
njimi tudi energetsko pogodbeništvo. Če se najprej osredotočimo na celostne teritorialne naložbe, naj vam
povem, da gre tukaj za mehanizem, ki je namenjen samo za MOK in da so upravičeno območje samo mestna
naselja oz. naselja mestnega območja. Namenjena sredstva za revitalizacijo degradiranih območij na MOK
pripada 7,4 milijone evrov in za trajnostno mobilnost 4 milijone evrov. Realizacija teh operacij oz. projektov pa
je predvidena do leta 2023. Projekti celostnih teritorialnih naložb, ki bodo predstavljene v nadaljevanju, so bili
potrjeni že na prvi fazi prijave, sedaj sledijo oddaje prilog na pristojna ministrstva. Zdaj pa grem kar na
predstavitev projektov. Prva operacija, ki je bila uspešna na te prvi fazi prijave, je urbana prenova Kranja, znotraj
katere imamo štiri projekte. Projekt na Cankarjevi ulici 2, to je bivša gradbena šola. Prenovili bomo 16 stanovanj
v lasti MOK, pisarna za urbano prenovo in pa celovita prenova stanovanjske soseske Planina. Še enkrat, to je ena
operacija, ki združuje štiri projekte, in sicer predvideva se sofinanciranje 3,1 milijona evrov. Naslednja operacija,
to je pa dozidava in rekonstrukcija šole in vrtca, bolj znano kot PŠ Center, v višini sofinanciranja 4,3 milijone evrov.
Naj povem, da smo že s prvo prijavo bili tako uspešni, da bomo s tem denarjem, če nam bo uspelo, z vlogami in
z realizacijo počrpati takoj vsa namenjena sredstva. Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2. Objekt se nahaja
znotraj zavarovanega območja starega mestnega jedra Kranja, to vemo, to je stara gradbena šola, zato se gabariti
in oblika stavbe ne spreminjajo, prav tako se le minimalno spremeni zunanjost objekta, obnovijo pa se notranji
prostori praznega objekta za namene glasbene šole in delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Naslednji
projekt, prenova stanovanj v lasti MOK, v višini sofinanciranja cca. 160.000 evrov. Na območju degradiranega
območja Planina se pristopi k investicijsko-vzdrževalnim delom 16 neprofitnih stanovanj v lasti mestne občine,
kjer je bilo na podlagi ogleda ugotovljeno, da so v slabem stanju in da je stavbnim elementom potekla že doba
uporabnosti. Gre za stanovanja v več stanovanjskih objektih, površine 35 do 90 m 2. Pisarna za urbano prenovo,
gre za sofinanciranje projekta v višini 600.000 evrov. Osnovni namen in cilj te pisarne je izboljšati kakovost bivanja
prebivalcev preko krepitve povezovanja medgeneracijskega sodelovanja, aktivne participacije prebivalcev v
skupnostnih programih in projektih ter revitalizacija javnih površin in prostorov. Program pisarne pokriva triletno
delo na dveh degradiranih območjih, to sta stari Kranj in soseska Planina. Model takega dela je že preizkušen v
tujini in daje izjemno pozitivne rezultate. Gre za celosten in enovit pristop k urejanju in delovanju degradiranih
območij. Naj pa tukaj povem še, da za dobro prakso prenove soseske Planina je mestna občina v letu 2017 prejela
nagrado evropskega programa URBAKT, ki spodbuja tak celosten urbani razvoj. Celostna prenova stanovanjske
soseske Planina se nadaljuje v smislu, projekt vključuje izvedbo več prenov in ureditev odprtih površin ter
spremljajočih skupnostih javnih prostorov. Prenove izhajajo iz potreb stanovalcev, dogovorjenih v okviru priprave
strategije. Naj vam zdaj predstavim projekte znotraj Planine. Prva je urbani center. Predvideva gradnjo
večnamenskega prostora, zraven še dodamo 'pump track' oz. kolesarski poligon, ureditev skupnostnega prostora
s prenovo obstoječih zunanjih površin, urbane vrtove, otroško igrišče, parkovne površine, da bodo rasle
avtohtone rastline, grmovnice in drevesa. Skupnostni prostor se ureja na Planini III, urbani center pa na Planini I.
Potem urejamo povezovalno pot, ki gre diagonalno preko celotne soseske Planina in adaptacijo dveh podhodov,
pod Cesto talcev in pod cesto Rudija Šelige. Na te prosojnice sem dodala še sliko centra trajnostne mobilnosti,
sicer se projekt sofinancira iz trajnostne mobilnosti, ampak spada na Planino, vsi poznamo otoček sredi Planine,
tam bo sodobno oblikovan urbani mobilnostni prostor z objektom, ki se namešča na otoček med Planino I in II.
Vključuje kolesarsko postajališče s spremljajočim objektom avtobusne nadstrešnice, električno polnilnico za
kolesa in zunanjo ureditev hitrostne ploščadi in varnih prehodov. Ključni del centra trajnostne mobilnosti pa je
info točka. To je bila zdaj predstavitev vseh projektov znotraj operacije urbane prenove Kranja 1. Sledi
predstavitev dozidave in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ Simona Jenka, PŠ Center, sofinanciranje projekta v
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višini 4,3 milijona evrov. Osnovni namen investicije, revitalizacije in reaktivacije vzhodnega dela praznega
objekta, šole in pripadajočih zunanjih površin za namene novih centralnih dejavnosti, predšolske vzgoje in
osnovnošolskega izobraževanja. Tako bo lepo izgledalo, malo drugače kot je zdaj, vse v ograjah. Zaključujem
degradirana območja v sklopu mehanizma celostnih teritorialnih naložb in nadaljujem s kolesarskimi povezavami
oz. s trajnostno mobilnostjo na CTN-ju. Uspešno na prvo fazo smo že prijavili projekt kolesarske povezave 1-6.
Osnovni namen tega projekta so dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo
opremo, infrastruktura za pešce, komunalna infrastruktura na povezavah znotraj tega območja. Že v
pripravljenem projektu gre za povezave, ki so bile v tej prvi fazi ocenjene za najmanj tvegane oz. takoj izvedljive.
V eni izmed teh povezav je notri vključen tudi center trajnostne mobilnosti. Potem sledijo še projekti v pripravi,
ravnokar se pripravlja nov DIIP in v naslednjem mesecu tudi prijava na prvo fazo. Takole je pa predstavljeno
kolesarsko omrežje v več barvah, rdeča in rumena nam kažeta to območje, kjer sploh je upravičenost stroškov
možna za prijavo, črna barva, govorimo o obstoječem omrežju, potem imamo zeleno in modro barvo, eno so te
kolesarske povezave, ki so že prijavljene in pa to kar zdaj delamo naprej, se pravi projekte v pripravi. Če
pogledamo tole mrežo, se vidi, da bo Kranj, kar se trajnostne mobilnosti tiče, zelo lepo pokrit. Potem pa nov
mehanizem, in sicer to kar sem prej rekla, da Ministrstvo za infrastrukturo razpisuje javne razpise, gre za ukrepe
trajnostne mobilnosti. Ponovno enako upravičeno območje kot do sedaj, cca. 800.000 evrov namenjenih sredstev
za MOK in pa krajši čas realizacije do leta 2020. S prvim razpisom smo prijavili nadgradnjo sistema za izposojo
koles in sicer elektrificirali bomo obstoječi sistem enajstih postaj in pa širimo sistem s štirimi novimi postajami.
Pred 14-imi dnevi so bili pa te trije projekti oddani v Ljubljano, čakamo zdaj na odziv, in sicer nadgradnja sistema.
S tem bomo postavili devet novih postaj in razširili tri postaje. Potem projekt avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic
na avtobusnih postajah. Naredili bomo tri kolesarske nadstrešnice na avtobusnih postajališčih in pa osem
avtobusnih nadstrešnic. Urbana oprema za kolesarje pa dejansko pomeni kolesarske nadstrešnice s stojali za
kolesa pri dveh osnovnih šolah, gimnaziji, zdravstvenem domu, športnem centru Planina in pa pri mestnem
pokopališču. Jaz upam, da vidite te pikice. Tudi zelo lepo pokrito po prej že predstavljenem kolesarskem omrežju,
potem še vse ostale aktivnosti, ki so bile ravnokar naštete. Če gremo na program podeželja, LAS oz. na uredbo
CLLD, naj povem, da smo prijavili dva projekta Hitro s kolesom, postavili bomo dve postaji Kr s kolesom v
Predosljah in projekt Počakaj na bus, avtobusna nadstrešnica na Brdu. Dogovor za razvoj regij, vam dobro poznan
projekt Gorki II. Faza, kjer se bo zgradilo komunalno omrežje aglomeraciji Britof, Predoslje in Mlaka v višini
sofinanciranja ??? evrov. Naj se dotaknem še energetskega pogodbeništva. Gre za sklop energetskih sanacij na
način energetskega pogodbeništva, v letih 2018 in 2019 se bo izvedla celovita energetska sanacija objektov.
Izvedli se bodo tudi tehnološki ukrepi ter uvedel se bo sistem energetskega upravljanja. Projekt bo financiran v
razmerju 50 % zasebnik, 40 % država in 10 % občinski proračun, v višini sofinanciranja 5,5 milijonov evrov. Za
zaključek naj povem, da imamo na oko zelo lepe številke, verjamem, da tako uspešno tudi z realizacijo bo. In sicer
namenjenih sredstev iz EU in Republike Slovenije v tem trenutku seštetih na 24,2 milijona evrov, predvideno
črpanje prijavljenih projektov, namenjenih sredstev z že prijavljenimi projekti, pa v tem trenutku kaže na 93 %
realizacijo oz. na 22,5 milijonov evrov. Za to razliko črpanja sredstev pa se že pripravljajo drugi projekti, zato
sredstva v proračunu dejansko rabimo, da so rezervirana. Za zaključek naj se vam pa zahvalim za vašo pozornost
z eno čudovito sliko in mislijo gospoda ???, da človek potuje po svetu, da bi našel kar potrebuje, ampak vrača se
domov, da to najde. Hvala lepa.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Ima kdo pripombe na zapisnik? Gospod Stevanović.
ZORAN STEVANOVIĆ: Najlepša hvala za besedo, dober dan vsem. Jaz sem na prejšnji mestni seji govoril o tem, da
smo bili zavedeni kar se tiče Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Prav tako je bil zaveden gospod
Jože Rozman, ki je postavil isto vprašanje in sicer, da se nam navede kdo je kupec nekih občinskih parcel. Mi smo
bili zavedeni v tem smislu, da nam je bilo predstavljeno, da se po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja
to ne sme povedati. Naknadno sem vam pa jaz povedal, da pač zakon v 3. odstavku 6. člena govori o tem, da se
mora naznaniti kupec občinske nepremičnine, zaradi tega, ker gre pač za porabo javnih sredstev. Naknadno smo
še izvedeli to, da je ta posest 37/3 v Bitnjah, govorilo se je o tem, da je en lastnik, na koncu smo ugotovili, da gre
za najmanj pet naslednikov. Ta parcela ni bila ponujena neposrednim sosedom, na tej parceli se ni gradilo
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avtobusno postajališče recimo, ki je v tem delu Bitenj izredno pomembno, saj je do sedaj postavljeno kar nekako
sredi križišča, prav tako pa po naših uradnih informacijah kupec te parcele že zdaj tam samovoljno preureja
mejnike, prav tako pa gradi na črno. To so resne stvari, ni več taka šala, nihče ni omenil tega, razen kar sem videl
v zapisniku županov odgovor, lepa hvala na to, da sem ga seznanil, da krši zakonodajo in bi vas prosil, če lahko to
malo razjasnimo preden potrjujemo zapisnik.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Prosim, gospa Koprivec.
MATEJA KOPRIVEC: Pozdravljeni. Kar se tiče vaših navedb, ne bo točno držalo. Tukaj namreč nimamo še kupca in
tudi ne gre za porabo sredstev, zato pač tega razkritja nismo dolžni posredovati. Ko bo pogodba sklenjena, šele
takrat lahko govorimo o porabi sredstev in na to se točno nanaša tudi odločba informacijske pooblaščenke.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Gospod Stevanović.
ZORAN STEVANOVIĆ: Ta izjava je zdaj popolnoma druga, da nečesa niso dolžni posredovati ali pa da ne smejo
posredovati. Zdaj naj se pravna služba opredeli ali mora posredovati mestnemu svetu podatke o fizičnem kupcu
občinske nepremičnine.
MATEJA KOPRIVEC: Ko bo pogodba sklenjena, bomo ta podatek vsekakor posredovali. Ne gre več za varstvo
osebnih podatkov. Dokler pa pogodba ni sklenjena, je pa tukaj varstvo osebnih podatkov pred interesom.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Gospod Stevanović, replika.
ZORAN STEVANOVIĆ: Gospa Koprivec, ali ste dobila od Stanislava Jesenovca mail in vsa sporočila in če lahko na
njih konkretno odgovorite, prosim.
MATEJA KOPRIVEC: Od gospoda Stanislava sem dobila pismo oz. po mailu, pripravili smo tudi odgovor in mu
bomo ta odgovor v najkrajšem času posredovali.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospod Jožef Rozman.
JOŽEF ROZMAN: Hvala. Na sestanku s predsedniki svetniških skupin z županom smo bili nekako dogovorjeni, če
se prav spomnim, da kadar gre za prodajo znanemu kupcu, da takrat vsaj ustno tukaj na seji dobimo informacijo
za katerega kupca gre. Če je to licitacija ali kaj takega, je to druga stvar, ampak ko gre za znanega kupca, takrat
je prav, da mi vemo za koga gre. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: To je bilo dogovorjeno na zadnjem kolegiju in smo rekli, da od naslednje seje naprej
bomo to počeli. Gospa Barbara Gunčar.
BARBARA GUNČAR: Dober dan, hvala za besedo. Jaz bi pohvalila, 22 milijonov evropskega denarja črpate in če se
bo ta cifra res izšla, jaz bi rekla, da so to dobre številke. Moti me pa, kot sem že večkrat omenila, da so v glavnem
ta sredstva namenjena predvsem za center mesta oz. do nekih meja okoli centra Kranja. Ali pa če prav za
kolesarske poti, ko sem šla gledati, je bila ta meja Bobovek oz. tam kjer je pač do konca tega centra mesta, ker je
pač tako tudi narejen razpis. Mislim pa, da moramo vseeno iskati razpise, ki bodo delali tudi kje širše. In bi me
zanimalo, koliko procentualno je namenjeno sredstev za sosesko Planina, na prebivalca, in koliko na ostale
krajevne skupnosti. Jaz tukaj še nikoli nisem slišala Vodovodni stolp, pa čeprav je to zelo urejena krajevna
skupnost, verjetno rabijo še kaj, potem seveda tudi ostale, sploh o kakšnih takih kot je Besnica in tako naprej.
Zato bi apelirala, da to začnemo tudi v tej smeri delati. Obenem me pa zanima, ali je od tega dela vse samo
občinska uprava ali tudi kakšno stvar BSC naredi? To bi me zanimalo in če danes nimate odgovora, pa do
naslednjič. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Bomo pripravili do naslednjič. Gospod Černe.
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JANEZ ČERNE: Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Jaz bi rad, če lahko eno stvar razjasnimo. Če prav razumem,
naj bi se druga faza CTN-ja začela šele 1. 1. 2019. Celotni postopek druge faze naj bi trajal med 12 in 13 mesecev,
se pravi izvedba teh projektov naj bi se začela šele v letu 2020, če je to res. Druga faza se ne začne 1. 1. 2019.
IDA BIBIČ: Mehanizem celostnih teritorialnih naložb se je s prvo fazo … Oz. vedeti moramo tako, da gre za dve
prednostni naložbi, degradirana območja in trajnostno mobilnost. Imamo v vsaki prednostni naložbi po dva javna
poziva. Vsak javni poziv je sestavljen iz dveh faz. Občina Kranj se najprej prijavi na prvo fazo, ZMOS kot posredniški
organ potrdi listo, potem jo pošlje na pristojno ministrstvo, v primeru degradiranih območij je MOP, v primeru
trajnostne mobilnosti je MZI. Ko je zaključena ta prva faza na MZI-ju, se začne druga faza. In v primeru prvega
javnega poziva, ki je bil objavljen lansko leto za degradirana območja, se pravi za prednostno naložbo 6.3 se
zaključuje druga faza, se pravi ko mora mestna občina oddati neposredno vlogo na MOP, 16. maja letošnjega
leta, se pravi imamo zdaj še par dni časa. Potem pa kdaj z gradnjo začnemo je pa odvisno od več faktorjev.
Ministrstvo za okolje in prostor pregleduje vlogo, ko je vloga oz. študija o izvedljivosti usklajena z nami, posreduje
to vlogo oz. svoje mnenje organu upravljanja, to je SVRK. Ko SVRK odobri in da odločitev o podpori, mi dobimo s
strani MOP-a sklep o sofinanciranju. V času sklepa o sofinanciranju se pri nas začnejo postopki javnega naročanja.
Ko izberemo izvajalca del, pridemo do pogodbe o sofinanciranju. Danes smo imeli sestanek in predvidevamo, da
v letošnjem letu bo težko začeti s samimi gradnjami investicij, v letu 2019 pa sigurno da že.
JANEZ ČERNE: V bistvu kar hočem vprašati je to, kdaj predvidevate te zadeve, predvsem me zanima glede
podružnične šole Center, ker tam pač kronično primanjkuje prostora. Groba ocena občine oz. uprave, kdaj naj bi
se te zadeve začele oz. kdaj naj bi bile potem zadeve izvedene. Hvala.
IDA BIBIČ: Še enkrat, odvisno je od tega kdaj bomo prejeli odločitev o podpori s strani organa upravljanja, potem
bomo začeli s postopki javnega naročanja za izbiro izvajalca za gradbena dela. Vemo, da javno naročilo lahko traja
tri mesece ali dlje, odvisno kako bo z javnim naročilom, ko bo izbran ponudnik oz. ko bomo izbrali izvajalca za
gradbena dela.
IDA BIBIČ: 2019.
JANEZ ČERNE: 2019 je dolgo leto. Kakšna je groba ocena, kdaj naj bi se te stvari začele premikati?
IDA BIBIČ: Predvideno je, da v začetku leta 2019.
JANEZ ČERNE: Dobro, hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospod Marjan Bajt.
MARJAN BAJT: Hvala za besedo. Torej, jaz bi se rad odzval na to kar je Barbara opozorila, vendar malo bolj poznam
okoliščine. Kot veste, sem bil na eni izmed prejšnjih sej malce kritičen do projektne pisarne, vendar sem kasneje
po pridobivanju dodatnih podatkov videl, da dejansko gre za kandidiranje za evropski denar in ta mreža, ki smo
jo videli, to je pravzaprav odraz načrtnega dela Komisije Varno kolesarim in je to prvič v tej lokalni skupnosti, da
smo se tako celovito lotili zadeve, ker smo ocenili, da predvsem rabimo en strateški dokument, da se bomo lahko
fazno lotevali izboljšanja kolesarske infrastrukture. Tukaj bi rad pravzaprav pohvalil delo strokovnih služb, ki,
glede na kratke roke, so se odzvali in pridno delajo, projektna dokumentacija je tako rekoč v zadnji fazi. Ravno
danes sem se srečal s projektantom, da sva neke stvari usklajevala. Je pa tako, da je toliko problemov, da
pravzaprav zdaj v trenutnem času gasimo požar in poskušamo rešiti najprej tiste odseke, ki so najbolj
problematični. Seveda so te odseki tam, kjer je največ ljudi in največ prometa. Se pa strinjam, da je treba v
prihodnosti poseči izven mesta in predvsem poskrbeti za vpadnice, kajti na ta način bomo dosegli, da se bo
obremenitev jedra Kranja z motornimi vozili zmanjšala, da se bo zmanjšala onesnaženost s plini. Seveda je to
celovita zadeva, povezana tudi s širšim pojmom trajnostne mobilnosti, s preusmeritvijo iz potovanja z motornimi
vozili na javni promet, na kolo in tudi peš, kar pa pomeni tudi sprememba vrednot, kar pa vemo, da gre počasi.
Hvala lepa.
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PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala. Gospa Tina Žalec Centa.
TINA ŽALEC CENTA: Lep dober dan vsem skupaj, hvala za besedo. Odzvala se bom izključno na Barbarino zahtevo,
v bistvu po informaciji kolikšna investicija na prebivalca. Če sem razumela, v tem zadnjem obdobju v letošnjem
letu, gre namreč za to, da so te projekti, da se jih dela za namen pridobivanja evropskih sredstev. Se pravi, za
degradirana urbana območja. In mislim, da je taka zadeva malenkost neutemeljena, če ne celo nekorektna.
Namreč jaz bi v tem primeru potem prosila za povprečje zadnjih desetih let, koliko se je vlagalo recimo v naselje
Planina in koliko se je vlagalo v druge krajevne skupnosti oz. v podeželje. Jaz mislim, da bo ta podatek bolj
korekten, ker zdaj je jasno, da če upoštevamo te številke, ki so zdaj, da bo Planina zelo odstopala. Mislim, da to
ni korektno. Dobimo ta podatek za zadnjih deset let, koliko je bilo narejeno investicij na prebivalca. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala. Gospa Barbara Gunčar.
BARBARA GUNČAR: Se z gospo Tino čisto strinjam, dajmo za deset let pogledati in bomo videli, da je pravzaprav
najbolj degradirano področje verjetno okolica tam kjer smo mi doma. Če bomo letos res kanalizacijo dobili, potem
bomo res zelo veseli. Tako da če je taka pripomba, se čisto strinjam, nisem hotela jaz nič osporavati, bom pa
rekla, kolikor pa jaz poznam prebivalce na Planini, bi pa radi imeli urejena parkirna mesta, da jim v garaže ne teče,
ker ne upajo v garažah parkirati, da pridejo po 17. uri domov, nimajo kje biti, da je to večji problem kot te zadeve,
ki jih zdaj tukaj rišemo. Dajmo rajši pogledati kaj so resnični problemi in večgeneracijske centre in tako naprej. V
redu, ampak to je druga faza, to je češnja na torti. Tako da jaz mislim, da se sploh ne lotevamo pravih problemov.
In če sem že pri besedi, bi rekla, poglejte, razpisi so res taki, ampak dajmo poiskati še kakšne druge, jaz vem, da
so tudi drugi. Natura 2000, pa še kakšni drugi. Če se jaz lahko pozanimam, se verjetno tudi vi lahko. Ni bil moj
namen kritizirati, samo želim, da se začne razmišljati tudi o lokalnem okolju izven centra mesta. In ne samo
Planina, saj je tudi vodovodni stolp, nič nismo slišali, da bi bilo kaj narejenega tam. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. V kolikor ni več pripomb, dajem sklep v gradivu na glasovanje, potrdi se
zapisnik 36. seje mestnega sveta občine Kranj, z dne 28. 3. ter poročilo o izvršitvi sklepov. Ugotavljam prisotnost.
Prosim, glasujte. 26 za, 1 proti, 1 neopredeljen. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na 2. točko dnevnega
reda in sicer 2A, Kadrovske zadeve, soglasje k imenovanju direktorja Lokalne energetske agencije Gorenjske.
Poročevalec Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim.
GORAZD COPEK: Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Na komisijo smo prejeli prošnjo za soglasje k
imenovanju direktorja Lokalne energetske agencije Gorenjske. Edini kandidat, ki je izpolnjeval pogoje, je bil mag.
Anton Pogačnik in na podlagi sklepa smo dali soglasje k imenovanju gospoda Pogačnika za direktorja Lokalne
agencije v mandatnem obdobju 2018-2022.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Odpiram razpravo. V kolikor ni razpravljavcev, zaključujem razpravo in
dajem sklep v gradivu na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Prosim, glasujte. 24 za, nihče proti, nihče
neopredeljen. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na točko 2B, mnenje o kandidatih za ravnatelja/ico
Gimnazije Franceta Prešerna. Poročevalec Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Prosim.
GORAZD COPEK: Hvala lepa. Kot že omenjeno, smo bili pozvani za mnenje o kandidatu oz. kandidatki za ravnatelja
Gimnazije Franceta Prešerna. Mirjani Bizjak in Aljoši Ermanu, ki sta oba izpolnjevala zahtevane pogoje, dajemo
pozitivno mnenje h kandidaturi.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Odpiram razpravo. V kolikor ni razpravljavcev, zaključujem razpravo in
dajem sklep v gradivu na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Prosim, glasujte. 23 za, nihče proti, nihče
neopredeljen. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na točko 2C, mnenje o kandidatih za ravnatelja
Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj. Poročevalec Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim.
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GORAZD COPEK: Hvala lepa. Tukaj smo na komisijo prejeli prošnjo za mnenje k soglasju za gospo Lidijo Goljat
Prelogar in Gašperja Strnišo. Oba sta izpolnjevala pogoje in obema smo podelili pozitivno mnenje h kandidaturi.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Odpiram razpravo. V kolikor ni razpravljavcev, zaključujem razpravo in
dajem sklep v gradivu na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Prosim, glasujte. 24 za, nihče proti, 1 neopredeljen.
Ugotavljam, da je sklep sprejet. Točka 2D, mnenje o kandidatih za ravnatelja/ico Srednje tehniške šole Šolskega
centra Kranj. Poročevalec Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Prosim.
GORAZD COPEK: Hvala lepa. Tudi tukaj smo prejeli prošnjo za mnenje h kandidaturi za dva kandidata, Saša
Kocijančič in Aljaž Rogelj. Oba sta izpolnjevala razpisane pogoje in obema podeljujemo pozitivno mnenje h
kandidaturi.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Odpiram razpravo. V kolikor ni razpravljavcev, zaključujem razpravo in
dajem sklep v gradivu na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Prosim, glasujte. 23 za, nihče proti, 1 neopredeljen.
Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na točko 2E, mnenje o kandidatki za ravnateljico Srednje
ekonomske, storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj. Poročevalec Gorazd Copek, predsednik Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim.
GORAZD COPEK: Hvala lepa. Za to mnenje smo prejeli le kandidaturo ene kandidatke, gospe Nade Šmid.
Izpolnjevala je vse razpisne pogoje, zato smo ji podelili pozitivno mnenje h kandidaturi.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Odpiram razpravo. V kolikor ni razpravljavcev, zaključujem razpravo in
dajem sklep v gradivu na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Prosim, glasujte. 23 za, nihče proti, nihče
neopredeljen. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na točko 2F, mnenje o kandidatih za ravnatelja Višje
strokovne šole Šolskega centra Kranj. Poročevalec Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Prosim.
GORAZD COPEK: Hvala lepa. Tudi za to mnenje smo prejeli prošnjo ene kandidatke, gospe Lidije Grmek Zupanc.
Ker je izpolnjevala razpisane pogoje, smo tudi njej podelili pozitivno mnenje h kandidaturi.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Odpiram razpravo. V kolikor ni razpravljavcev, zaključujem razpravo in
dajem sklep v gradivu na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Prosim, glasujte. 22 za, nihče proti, nihče
neopredeljen. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, točka 3A, premoženjske
zadeve, Predlog odprtja novega NRP št. 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6, v okviru katerega bo
urejenih 6 kolesarskih povezav v MOK in prerazporeditev sredstev. Poročevalka Tanja Hrovat, vodja projektne
pisarne. Prosim.
TANJA HROVAT: Hvala in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Predlagani sklep prerazporeditve v prvi vrsti ne pomeni
nobenih finančnih posledic za MOK. Odločili smo se pa za prerazporeditev teh sredstev zaradi že prej pojasnjene
prijave na razpis Ministrstva za infrastrukturo za kolesarske povezave. Lansko leto ob planiranju proračuna še
niso bile znane vse smernice ministrstva glede projektiranja in pa izvedbe kolesarskih povezav, zato smo vsa
sredstva planirali na NRP-ju Trajnostna mobilnost. Po znanih smernicah in pogojih za prijavo na razpis smo se
odločili, da kolesarske povezave razdelimo na bolj in manj tvegane in prvih šest povezav, to kar je tukaj označeno
od 1-6, smo uvrstili med manj tvegane in jih prijavili na prvi razpis. Ostale povezave terjajo malo več iznajdljivosti,
malo več časa, malo več projektiranja. Gre recimo za navezavo na Besnico, kjer imamo podhod pod železniško
postajo, navezavo na Britof iz smeri Mercator centra, kjer imamo vmes avtocesto, z vzpenjačo in podobne zadeve,
bomo poterjali bistveno več časa in bistveno več projektov, zato s tem sklepom predlagamo, da se za to prvo
prijavo sredstva zagotovijo na ločenem NRP-ju Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 in iz prejšnjega projekta
Trajnostna mobilnost prerazporedijo sredstva na ta nov NRP. Preostala sredstva, ki ne bodo razporejena,
ostanejo na obstoječem NRP-ju v veljavi naprej in jih bomo koristili za projektiranje oz. idejne zasnove za te bolj
tvegane povezave. Na tem mestu bi kar zaključila, ker verjamem, da ste si te povezave v gradivu prebrali. Bi se
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pa še opravičila, ker je sklep nekoliko pomanjkljiv, smo predlagali samo prerazporeditev na NRP in proračunsko
postavko, ni bilo pa konkretnih zneskov na posameznih kontih in smo ta sklep dopolnili, pa ste ga dobili na mizo.
Torej, ne pomeni nobenih finančnih posledic, niti ta nov sklep, samo bolj je razdeljeno po kontih in seveda za to
pričakujemo evropska sredstva, tako da je vir tudi s strani EU in pa Ministrstva za infrastrukturo. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Komisije niso imele pripomb. Želi kdo izmed predsednikov komisij še kaj
dodati? V kolikor ne, odpiram razpravo. Prosim. V kolikor ni razpravljavcev, zaključujem razpravo in dajem novi
popravljeni sklep v gradivu na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Prosim, glasujte. 21 za, nihče proti, nihče
neopredeljen. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o javnem redu v MOK – predlog. Poročevalec Slavko Savić iz Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe. Prosim.
SLAVKO SAVIČ: Dober dan vsem skupaj. Pred vami je predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
javnem redu v MOK. Osnutek je bil sprejet na 29. redni seji. Vmes smo čakali gradbeno zakonodajo oz. gradbeni
zakon, ki je bil v Uradnem listu objavljen decembra. Potem so bila izobraževanja, zato smo v bistvu čakali, da bi
poenotili oz. strokovno uredili pojme, da ne bi bilo napak v odloku. Med osnutkom in predlogom so v bistvu
glavne tri spremembe. Vse pripombe Statutarno-pravne komisije in svetnikov so bile upoštevane. V 3. členu
odloka, glede na predhodne seje, ste mestni svetniki in svetnice želeli, da se uredi tudi javni red na igriščih. V tem
smislu je v 3. členu zadnja točka dodana in to odlok zdaj v predlogu ureja. V 6. členu je druga sprememba ta, da
so se dodali tudi psi pomočniki, ki do zdaj niso bili omenjeni, pa jih pač potrebujejo invalidi. S tem omogočamo
tudi tem osebam, da lahko pse peljejo tudi tam, kjer je drugače prepovedano. Zadnja pripomba Statutarnopravne komisije pa je bila, da je preveč abstrakten pojem 'pribor za pobiranje iztrebkov', zato smo v oklepaje
dodali, da gre v tem primeru za vrečko ali lopatko. Hvala lepa za pozornost.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Komisije niso imele pripomb. Želi kdo izmed predsednikov komisij še kaj
dodati? Gospa Vlasta Sagadin.
VLASTA SAGADIN: Hvala za besedo. Nisem predsednica od te komisije, ki bi bila pristojna, me pa čisto kot občanko
zanima kako bodo inšpekcijske službe lahko ta odlok dejansko izvajale, glede na to, da je tega prilaščanja zemljišč,
recimo v okolici blokov, toliko, pa naj kar preštihajo in si vrt naredijo, ogradijo in parkirajo avto na zemljišču, ki
pripada bloku, ki je del funkcionalnega zemljišča vseh stanovalcev. Skratka, kako se bo ta odlok izvajal. Tukaj piše
odstraniti začasne objekte. A boste hodili po vaseh in po Hujah in po Valjavčevi in tam gor po Planini in boste
preverjali, če je ustrezno kar je pisano v zemljiški knjigi. Skratka, to je zame 'mission impossible'. To je vse naše.
V soseski kjer jaz živim, na Hujah, je eden zdaj ogradil okrog bloka. Najprej je drva žagal, potem je piknik plac
naredil, potem je ograjo naredil, potem je verigo gor dal, zdaj je pa še preštihal in lepo vrt naredil. In zdaj bom
jaz izpadla kot špec kahla, ker o tem govorim, ne govorim o nobeni konkretni osebi zdaj z imenom in priimkom,
ampak to ljudje dva bloka od mene naredijo. Mirno, brez soglasja kakršnegakoli organa občine. Samo to me
zanima, ker črke na papirju so krasne, papir pa prenese vse, to pa vemo. Samo to. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Zdaj bom pa odprl razpravo. Tako da zdaj, Slavko, če imaš odgovor,
prosim.
SLAVKO SAVIČ: Ja, v bistvu zadeva je precej težka. Običajno se pač ukrepa na podlagi prijav. Glede na obseg in
količino dela, ki ga imajo, tega je veliko in se gre na podlagi prijav pogledati. Najprej je treba ugotoviti čigavo je
zemljišče. Če ni občinsko, potem sploh nismo pristojni, v tem primeru ne moremo ukrepati, ne glede na to ali to
lepo izgleda ali ne izgleda lepo. V primeru, da pa je občinsko zemljišče, in za poseg na občinsko zemljišče, tako
kot smo zdaj odlok napisali, nima nekega dovoljenja, soglasja občine, v tem primeru ga bo moral pridobiti ali pa
je v prekršku. In v tem primeru bo vzvod, da bo lahko nadzorni organ ukrepal. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Gospod Boris Kozelj.
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BORIS KOZELJ: Hvala za besedo. Mene še vedno moti, tako kot me je v fazi osnutka, v drugem členu, kjer piše, da
na javni površini je prepovedano puščati ali skladiščiti drva. Pa me zanima kakšna je razlika med puščati in
skladiščiti. In potem me zanima, če jaz živim tukaj v centru mesta, kjer je vse ob moji hiši občinsko, in mi pripeljejo
drva danes popoldne, jutri zjutraj jih bom pa zložil v hišo, medtem pa pride inšpektor. Ali to zdaj spada pod to
rubriko, da sem puščal drva na javni površini in me kaznujejo? To me zanima, kakšna je razlika med puščati in
skladiščiti in kako v tem primeru jaz recimo renoviram stanovanje, mi pripeljejo pesek, mi vsujejo pred hišo pesek
in zdaj bo prišel inšpektor in me bo kaznoval, ker sem tam puščal, ali puščati pomeni kaj drugega.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Prosim, gospod Savić.
SLAVKO SAVIČ: To je pač stvar izvajanja odloka. Nekje so pač določene življenjske situacije. Če vam nekdo pripelje
drva, je to pač dostava in jih pač morate pospraviti. Če nekaj gradite, morate pač na javni površini zaprositi za
soglasje, da lahko gradite in se naredi zapora, če je prometna površina, in podobno. Odvisno od situacije. V
vsakem primeru pa ne verjamem, če bom rekel, ljudje dostavljajo in delajo in skozi skladiščno okno popravljajo
drva, da bi vas zaradi tega nekdo kaznoval. Takega primera jaz ne poznam. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? V kolikor ne, zaključujem razpravo in dajem
sklep v gradivu na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Prosim, glasujte. 22 za, nihče proti, 1 neopredeljen.
Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na točko 5A, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne
– osnutek. Poročevalka Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti. Prosim.
MANJA VOVK: Lepo pozdravljeni. Zaradi sprejema novega zakona o lekarniški dejavnosti, ki je bil sprejet leta
2016, moramo občine uskladiti akte z določili zakona v dveh letih od njegove uveljavitve. To je do 27. januarja
2019. Odlok je pripravil Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor. V
Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne se tako dopolnjujejo določbe glede na veljavno
zakonodajo in sicer na novo se določajo ustanovitveni deleži, dopolnjujejo se dejavnosti zavoda, sprememba je
pri organih zavoda, sprememba pri sestavi sveta zavoda, dopolnjene so pristojnosti sveta zavoda, uskladila se je
dikcija, ki ureja presežek prihodkov nad odhodki. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Komisije niso imele pripomb, razen Statutarno-pravne komisije in
Komisije za gospodarstvo. Do teh predlogov se bo uprava opredelila do drugega branja. Želi kdo izmed
predstavnikov komisij še kaj dodati? V kolikor ne, odpiram razpravo. Ni razpravljavcev, zato zaključujem razpravo
in dajem sklep v gradivu na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Prosim, glasujte. 23 za, nihče proti, nihče
neopredeljen. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na točko 5B, Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic
javnega zavoda Gorenjske lekarne – osnutek. Poročevalka Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti.
Prosim.
MANJA VOVK: Lepo pozdravljeni. Ker se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne, se
mora posledično spremeniti tudi Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne. Pri
tem gre za spremembo naziva, ki gre iz skupnega organa v svet ustanoviteljic. Pa uskladijo se pristojnosti v okviru
izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Enako kot prej, sta imeli pripombe Statutarno-pravna komisija in
Komisija za gospodarstvo. Tudi do teh se bo uprava opredelila do naslednjega branja. Želi kdo izmed komisij še
kaj dodati? V kolikor ne, odpiram razpravo. Gospod Janez Černe, prosim.
JANEZ ČERNE: Jaz bi vseeno rad vedel kako se uprava opredeljuje do teh. Saj verjetno ste imeli nekaj časa in ne
gre za neke globoke spremembe, da se ne bi mogli do teh stvari opredeliti. Rad bi to vedel, preden glasujem o
tem. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Uprava se bo opredelila do drugega branja, ko bo predlog. Komisije so bile pa dan
oz. dva nazaj, zato se tudi niso tako na hitro opredelile. Gospod Boris Kozelj.
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BORIS KOZELJ: Hvala za besedo. Jaz bi pa prosil, če bi nas lahko seznanili kakšne pripombe so bile iz obeh komisij,
tako za en kot za drug odlok.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Pripombe ste dobili v sklepih na mizo, tako da so vse pripombe tudi pri vas. Želi še
kdo razpravljati? V kolikor ne, zaključujem razpravo in dajem sklep v gradivu na glasovanje. Ugotavljam
prisotnost. Prosim, glasujte. 22 za, 1 proti, nihče neopredeljen. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na 6.
točko, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj – osnutek.
Poročevalka Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti. Prosim.
MANJA VOVK: Lepo pozdravljeni. Odlok je bilo potrebno popraviti zaradi dopolnitve določb odloka glede na
veljavno zakonodajo. Pri tem smo ažurirali dejavnosti zavoda. Odlok je dopolnjen v delu, ki opredeljuje organe
zavoda z njihovimi nalogami. Sprememba je pri dikciji, ki ureja presežek prihodkov nad odhodki. Novelirano je
poglavje o pravicah, obveznostih in odgovornostih zavoda o pravnem prometu. Nekaj je sprememb pri poglavju
medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom. Odlok je v skladu z zakonodajo dopolnjen
tudi v poglavju, ki govori o nadzoru. In dopolnili smo ga tudi v delu, ki ureja javnost dela zavoda. Dodano je tudi
kratko poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Statutarno-pravna komisija je dala pripombe, do katerih se bomo
opredelili do drugega branja. Komisija za socialne dejavnosti pa soglaša. Želi kdo izmed predstavnikov komisij še
kaj dodati? V kolikor ne, odpiram razpravo. Gospod Boris Kozelj.
BORIS KOZELJ: Hvala za besedo. Mene zanima, malo sem preletel in sem mogoče kje spregledal, ali odlok
opredeljuje sejnine za svet zavoda. Pa to me zanima generalno, ne samo za ta odlok. In če jih ne, zakaj jih ne.
Potem pa me zanima tudi, v povezavi s 14. členom, če imajo predstavniki ustanovitelja v teh zavodih kakšne
obveznosti, da kaj poročajo … To pogrešam v teh odlokih. Pa ne samo v tem, tudi v drugih. Da mogoče enkrat
letno mestni svet seznanijo o svojih aktivnostih v teh zavodih, o svojih pogledih in tako naprej. Ker se mi zdi, da
ko so enkrat imenovani te predstavniki v svete zavodov, da potem več ne vemo kaj in kako. Te dve pripombi
imam, se pravi sejnine in neka poročila predstavnikov v svetih zavoda.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospod Jakob Klofutar.
JAKOB KLOFUTAR: Hvala za besedo. Jaz sem pogledal ta odlok in imam v 24. členu pripombo, da manjka v prvem
odstavku zapis, da predlagani kandidat za predstavnika staršev oddelka poda kakšno soglasje, tako kot ga dajo
kandidati za člane sveta zavoda. To mislim, da bi bilo potrebno. Potem imam vprašanje glede sveta staršev, kjer
piše, da mora imeti vsak oddelek svojega predstavnika, potem pa svet staršev je konstituiran, ko je izvoljena
večina njegovih članov. Če je svet staršev, ki nima vseh članov imenovanih, tako kot predvideva ZOFI, če je
legitimen, bi rad dobil odgovor da ali ne. Potem je pa 37. člen, ki govori o javnosti dela. Prejšnji odlok je imel to
zelo lepo in enostavno napisano: delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje. Zdaj se pa
nekako zapiramo in pišemo, da se ta javnost dela nekako zapira. Tako kot smo imeli debato tudi pri Kranjskih
vrtcih. »Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, zavod starši in predstavniki javnosti ne morejo
prisostvovati, razen če tako določa zakon.« Tako da zdaj smo šli ravno diametralno nasprotno. Naj bodo javne in
kjer zakon določa, naj ne bodo. Saj kaj imamo za skrivati? Ali pa imamo kaj, ker so sveti sestavljeni tako, pet
predstavnikov zaposlenih, ki kimajo ravnatelju in potem še ena kupljena duša, če tako grdo rečem, in potem
zavod dela kar hoče v sodelovanju z ravnateljem. Tako da naj bodo stvari javne. Pri vseh teh naših zavodih, ne
vem zakaj zapiramo, da so manj javne kot so že v preteklosti bile. To se mi zdi, kar je za izpostaviti. Drugo pa
mislim, da je v redu. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala. Želi še kdo razpravljati? V kolikor ne, zaključujem razpravo. Uprava se bo do
teh pripomb opredelila do drugega branja. Ugotavljam prisotnost. Prosim, glasujte. 23 za, nihče proti, 2
neopredeljena. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, Odlok o javno-zasebnem
partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja –
osnutek. Poročevalka Tanja Hrovat, vodja projektne pisarne. Prosim.
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TANJA HROVAT: Hvala še enkrat za besedo. Pri tej točki ponovno predlagamo eno javno-zasebno partnerstvo.
Gre za telovadnico in prostore učilnic v OŠ Staneta Žagarja. Mislim, da šolo sicer vsi poznate, ampak če mogoče
kdo ne, bom samo na kratko predstavila s čim se na tej šoli soočajo. Ne govorimo sicer o glavni šoli, ampak o
prizidku, ki je približno 42 let star, montažen, lesen in popolnoma neprimeren za izvajanje tako športnega pouka
kot tudi učilnice so neprimerne, da ne komentiram garderob in sanitarij. Streha in vse cevi so še iz azbesta,
obnoviti jih je zelo težko, da ne bi prehajal azbest, ker imamo otroke tam v igri. Najprej vam bom pokazala še
nekaj slik kakšno je trenutno stanje. Skratka, telovadnica v tem objektu je za izvajanje športnega pouka
neuporabna, strop je visok 2,2 metra in v bistvu se tam lahko izvaja samo pink ponk in gimnastika. Torej, nujno
je potrebno zagotoviti tudi nove učilnice, obstoječe ne samo da so onkraj standardov, imajo tudi zelo velike
težave postaviti mize in klopi tako, da bi učenci lahko naravnost gledali v tablo, ampak jih imajo iz strani. Tako
da, saj pravim, tisti, ki šole ne poznate, zadeva je res zelo slaba, če ne celo kaotična. Nujno je potrebno zagotoviti
nove prostore, novo telovadnico in pa nek večnamenski prostor, kjer bi lahko organizirali prireditve tako, da bi
lahko cela šola naenkrat prisostvovala, ne da je to razdeljeno po triadah. Torej obstoječe stanje je kaotično, objekt
zamaka, stene so razpokane, stalno imajo prisotne mravlje, ki se jih ne morejo na noben način znebiti, telovadnica
ima nizek strop, kar je vidno na levi sliki, sanitarije tudi na desni sliki, če se mogoče kdo od vas spomni, če je tja
hodil, so še vedno enake. Tako da bo tukaj nujno potrebno en ukrep sprejeti. Kakšne so potrebe oz. pričakovanja?
Vsekakor nov objekt, tukaj je vizualizacija tega novega objekta. Uprava je že lansko leto pripravila poziv
promotorjem, če bi pridobili zasebnega vlagatelja za ta projekt, res pa je, da še ni bilo sprojektirano kakšen naj bi
nov objekt bil. Tako da smo se sami lotili projektiranja in 3. aprila že oddali vlogo za pridobitev gradbenega
dovoljenja na upravno enoto. Po izdelanem projektu predvideva telovadnico dimenzij 28×15 metrov, z
nadzidanimi šestimi učilnicami in večnamenskim prostorom. Tukaj sta dodani samo dve sliki vizualizacije tega
objekta. Sam postopek javno-zasebnega partnerstva gre podobno kot ste ga spoznali že pri telovadnici Stražišče
in pri vrtcu Bitnje, s tem da je tam bil izražen interes že na poziv promotorjem, v tem primeru pri telovadnici smo
pa v mesecu marcu prejeli vlogo zasebnega partnerja, ki je sam izkazal interes, zato smo tudi na osnovi njegove
vloge izdelali oceno izvedljivosti, ki je bila priložena gradivu in pa odlok, ki je danes v obravnavi. Kakšne možnosti
glede financiranja tega objekta imamo, ker verjamem, da v samo potrebo, da je ta objekt nujno potreben
investicije, verjamem, da nihče ne dvomi. Najbolj ugodno bi bilo seveda, če bi to izvedli z lastnimi sredstvi, ki jih
žal pač nimamo na voljo. Druga opcija je, da izvedemo z lastnimi sredstvi in kreditom. V ta namen smo zaprosili
SID banko za eno ponudbo. Ponudili so nam 3,8 % obrestno mero, vendar samo za 7-letno obdobje kreditiranja,
za daljše, torej 15-letno obdobje, nismo dobili ponudbe. Tretja možnost je pa izvedba z javno-zasebnim
partnerstvom in sicer po modelu, da zasebni partner to še do konca sprojektira samo na nivoju PZI
dokumentacije, objekt zgradi, z njim še 15-letno obdobje upravlja in ga po preteku te dobe prenese v last MOK,
mi pa naprej šoli v uporabo oz. v upravljanje. Po mnenju uprave se zavedamo, da je model javno-zasebnega
partnerstva v tem trenutku najdražji, bomo videli tudi po številkah, vendar v tem trenutku edini časovno izvedljiv,
na način, da šoli v najkrajšem možnem času ponudimo ustrezne prostore, tako da smo predstavili samo finančno
strukturo potem v nadaljevanju. Cilji tega so v bistvu, da se zavarujemo podobno kot pri predhodnih obeh
postopkih z varovalkami v pogodbi, da pridobimo stabilnega partnerja, ki bo sposoben v 15 letih upravljati z
objektom na način, da bo v brezhibnem stanju predan in da bo ves čas, kar bo zasebni partner z njim upravljal,
telovadnica in učilnice na voljo za uporabo šole. Če pa pogledamo na oceno tega javno-zasebnega partnerstva,
ne vem če ste si prebrali, glede na to, da je res obsežen dokument, je tukaj povzetek. Torej, če investicijo
izvedemo z lastnimi sredstvi ali s kreditom ali z zasebnim partnerstvom, je osnovna investicija vredna 3.160.000
evrov. To je sama rušitev obstoječega objekta in izgradnja novega objekta v celoti. Ta strošek je ne glede na obliko
financiranja za vse enak. Enako bojo stroški obratovanja, vzdrževanja, investicijski stroški za varovanje in
podobno, enaki, neodvisno od modela financiranja. Torej, če ga izvedemo z lastnimi sredstvi, nas v 15 letih
investicija skupaj z vzdrževanjem pride 6.698.000 evrov. V kolikor bi najeli kredit za izvedbo po obrestni meri, ki
sem jo prej predstavila, pridemo na cca. 7.142.000 evrov v 15 letih. V kolikor izberemo princip javno-zasebnega
partnerstva, pa 7.645.000 evrov. Če povzamem, strošek letno za MOK, bi znašal 509.000 evrov oz. 42.000 evrov
mesečno. Kot rečeno, v tem strošku je zajeta tako investicija kot vsi tekoči, vzdrževalni, obratovalni, investicijski
stroški, zavarovanje, kredit in podobno. Torej, iz te tabele je razvidno koliko je razlika med posameznimi načini
financiranja, vendar ob dejstvu časovne komponente kdaj bo občina sposobna zagotoviti lastna sredstva oz. ob
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prej predstavljenih evropskih projektih, za katere imamo možnost pridobiti sofinancerska sredstva, je res
vprašljivo kdaj bi se te investicije lahko lotili, zato smo neodvisno od tega predlagali, da se za to investicijo izbere
javno-zasebno partnerstvo. Sam odlok, ki je predložen, je podoben kot v preteklih dveh javno-zasebnih
partnerstvih, da ponuja neko ogrodje, postopek izbora zasebnega partnerja, pogoje, ki jih mora vzpostavljati,
osnovna določila pogodbe, dočim vsebinsko je pa bolj podrobno vse razloženo v pogodbi, za katero, v kolikor bo
seveda odlok sprejet oz. predlog odloka na majski seji, bi bila lahko mestnemu svetu po izvedbi javnega naročila
predložena na septembrski seji. Kako naprej? Spet podobno kot v preteklih dveh. Torej, po pripravi in objavi
javnega razpisa bi sledil izbor zasebnega partnerja, potrditev pogodbe na mestnem svetu in pa podpis pogodbe
z zasebnim partnerjem nekje v septembru oz. oktobru. V tem primeru bi lahko po tej časovnici do rušitve prizidka
prišlo že v letošnjem letu in do izgradnje v prihodnjem letu, torej v letu 2019. Toliko na kratko. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala. Za nekaj besed pa bi prosil še ravnateljico OŠ Stane Žagar, Fani Bevk. Prosim.
FANI BEVK: Najprej prav lep pozdrav vsem skupaj, cenjene svetnice in svetniki. Na vas se obračam s prošnjo in z
veliko željo. In sicer, naša šola resnično potrebuje telovadnico in pa tudi učilnice. Na tej šoli sem v bistvu že ves
čas. Šolala sem se kot osnovnošolka, bila zaposlena 28 let kot učiteljica, sedaj pa deveto leto kot ravnateljica.
Šolo poznam, z njo živim in se trudim, da bi bili pogoji za naše učence dobri, boljši kot so. Vsak teden 10 ur naši
učenci hodijo k športni vzgoji na OŠ Jakoba Aljaža oz. v športno dvorano in pa dve uri tedensko na olimpijski
bazen, v vsakem vremenu. Imeli smo že primere, ko so poklicali in je hišnik prišel po njih, zato da so lahko v neurju
in vetru prišli nazaj k pouku. Res je potreba velika. Azbestni prizidek, kjer več ni mogoče izvajati pouka. Prvi razredi
so številčni, 27 ali 28 učencev v oddelku. Garderobe, torbe na hodniku. Najmanj dvajset let, po kroniki sem
preverila, se ukvarjamo s prostorsko problematiko. Tako daleč in s tako dobro ekipo kot je sedaj, nismo še prišli.
Samo na vas je, da odločite v dobro naših otrok. Šport in gibanje sta zelo pomembna. Učitelji iz dneva v dan
ugotavljajo, da so otroci okorni in da jim moramo to nuditi in dati. Veseli smo, da imamo igrišče, veseli smo, da
imamo gozdiček. Izkoriščamo do maksimuma. In marsikdaj rosi, dežuje, učenci pa ne želijo v telovadnico, ampak
želijo biti zunaj, zato ker imajo več prostora. Prosim vas in želim in upam, da bo odločitev prava. Hvala lepa.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Komisije niso imele pripomb. Želi kdo izmed predsednikov komisij še kaj
dodati? V kolikor ne, odpiram razpravo. Gospod Zoran Stevanović, prosim.
ZORAN STEVANOVIĆ: En lep pozdrav gospe ravnateljici in ena pohvala za ves entuziazem, ki ga je namenila
razvoju oz. vzdrževanju te osnovne šole in teh zidin, ki jim rečemo osnovna šola. Jaz sem bil štiri leta z gospodom
Šušteršičem in gospo Gunčar pri gospe, ko smo imeli soočenje kandidatov na tej šoli. Jaz sem pravzaprav prvič
videl, da je nekdo poistovetil svoje cilje s cilji osnovne šole, tako kot je to storila gospa ravnateljica in je takrat
dejansko iz srca zajokala pred nami in želela, da se zadeva spremeni v dobro otrok, ampak jaz sem točno vedel,
da če bo ta politična opcija na oblasti, ki je zdaj, da se to pač ne bo naredilo. No, zdaj smo tam kjer smo, kaže na
to, da se bo nekaj spremenilo. Meni sicer javno-zasebno partnerstvo ne odgovarja, ker kdor se je z mlekom
opekel, tudi v jogurt piha. Mi smo videli kaj se je zgodilo v Stražišču s telovadnico, ampak če je pa to cena, da bo
prišlo do javno-zasebnega partnerstva še v roku tega mandata, pa pač bo in bom glasoval za.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospa Barbara Gunčar.
BARBARA GUNČAR: Jaz sem bila z njo med tisto generacijo, ko smo bili še mladi in entuziasti in tako naprej in
sem tudi učila na tej šoli in ta šola je danes mnogo slabša. Slabša zato, ker se od takrat do danes ni kaj bistveno
spremenilo, razen to, kar je ona uspela s svojimi lastnimi sredstvi narediti. Po drugi strani je pa tako, da danes je
enoizmenski pouk. To pomeni, da vse kar se dela, se dela … Prej se je delalo v dveh izmenah in so telovadnice
bile malo bolj proste. In tudi gozdiček je bil tam večji, zdaj se je gozdiček prepolovilo in imajo oni tam zunaj
bistveno manj prostora in vse te omejitve in tako naprej. Tako da, to kar je zdaj, to je najslabša šola v Kranju in
ker smo prej govorili o Planini, to je tisto kar rabijo. To pa res rabijo.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Gospa Sonja Mašić.
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SONJA MAŠIĆ: Hvala za besedo. Živim na tem območju, sem predsednica KS Huje, tesno sodelujemo s Planino in
sodelujemo tudi s šolo. Razmere v tej šoli so dejansko take kot je rekla ravnateljica. Potrebno je energetske
sanacije in pa ostalih zadev. Treba je to urediti in me veseli, da ste vsaj nekateri zaenkrat se zjasnili, da je potrebno
pri šoli dati vse od sebe in zadevo končno urediti. Res je, da je pouk samo dopoldanski, vendar so aktivnosti tudi
popoldan, telovadnice so dejansko premajhne. Obstoječi objekt, kjer je trenutno notri še ena telovadnica in nekaj
prvih razredov, je v takšnem stanju, da se lahko slej ko prej poruši. In jaz osebno bom zelo vesela, če se bo to
končno premaknilo z mrtve točke. Ker ne glede na to, kdo je bil župan, katera politična opcija je bila v MOK
prevladujoča, ko je bilo še več denarja, se za šolo ni investiralo in se je tudi na Planino in na Huje pozabilo. Zato
se veselim trenutka, ker sem v stranki Več za Kranj, da bi v tem letu končno začeli nekaj delati na tem terenu in
za to šolo. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospod Andrej Šušteršič.
ANDREJ ŠUŠTERŠIČ: Hvala lepa za besedo. Jaz bom tako rekel, jaz sem pred slabimi štirimi leti bil pri vas, takrat
smo se tudi zavzeli, da bomo probali pomagati. Je seveda zdaj en tak predvolilni čas, ko se čez cca. 7 mesecev
menja tudi občinska oblast. Mi bomo z javno-zasebnim partnerstvom cca. milijon evrov preplačali ta projekt,
vendar glede na to, da sem pred prejšnjo sejo podprl javno-zasebno partnerstvo vrtca v Bitnjah, bom podprl tudi
ta odlok. Ne glede na to, da nas bo potem naslednja oblast verjetno gledala grdo, ker jo bomo že obremenili z
nekimi sredstvi, ampak mislim, da je to potrebno in da se enkrat projekt začne. S tem bodo politiki, ki bodo
kandidirali, izgubili veter v jadra, da se bodo hvalili, da bojo rešili vašo šolo, tako bo pa upam da s tem mandatom
rešeno. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospod Janez Černe.
JANEZ ČERNE: Hvala za besedo. Zelo težko in objektivno odločam o tej stvari. Vem kakšna je situacija tam, moja
mami je tudi učiteljica tam. Zelo me moti to, da bomo zadevo preplačali za milijon evrov v 15 letih. Med glavnimi
nalogami občine v zakonu je to, da poskrbi za osnovno šolstvo. Še vedno menim, da bi to morali z lastnimi sredstvi
oz. s kreditom, ker približno 100.000 evrov vsako leto preplačamo celo stvar. Sicer bom glasoval za zadevo,
vendar bom še enkrat pozival občino, da premisli o tej varianti, ker je resnično predraga. Če vzamemo vse stvari,
ki jih občina dela nepotrebno, od raznih brošur, kjer se reklamira, kjer so oglaševani projekti, ki jih občina sploh
ne financira. Če vse te male zadeve zbereš na kup, bi našli vso to razliko in še marsikaj drugega, zato vas še enkrat
pozivam, da najdete drug način financiranja tega projekta. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospod Drago Štefe.
DRAGO ŠTEFE: Hvala lepa za besedo. Mi smo se na Komisiji za prostor in komunalno infrastrukturo o vseh teh
zadevah podrobno pogovarjali, vse smo razčlenili in potem smo na koncu se vsi enotno odločili, da zadevo
podpremo, ker jo poznamo. Vendar smo pa dodali, seveda je tukaj časovna komponenta tista, zaradi katere bomo
mogli vložiti nekaj več sredstev v javno-zasebnem partnerstvu. Ampak, za nas je po mojem mišljenju pomembno
kakšen objekt bomo zgradili in kakšen objekt bomo dobili po 15 letih. Gospa Horvat je povedala, da se bo
natančno definiral protokol vzdrževanja, mi smo predlagali, da mora biti občina zainteresirana sama s svojimi
ljudmi, da bojo videli kako bo to vzdrževanje potekalo in da bo super nadzor, ki ga bo tudi imela občina, da bo
deloval in da bo najboljši. Če mi dobimo po 15 letih dober objekt, smo se odločili za dobro varianto. Če pa bomo
to zanemarili, smo se pa odločili za slabo varianto. In jaz verjamem, projektna pisarna dela dobro, ljudje tam
poznajo problematiko in mi smo v dobri veri tudi tako glasovali, kot sem povedal. Hvala lepa.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospa Vlasta Sagadin.
VLASTA SAGADIN: Hvala za besedo. Svetniki Nove Slovenije bomo podprli predlog za izgradnjo telovadnice in kot
dolgoletna svetnica moram reči, da sem vesela, da smo končno to dočakali ali pa da bomo izglasovali. Namreč,
ko sem bila svetnica še v času županovanja gospoda Mohorja Bogataja, sem sigurno trikrat pod svetniška
vprašanja vprašala kdaj se bo obnovil ali pa dodelal prizidek v OŠ Stane Žagar. Namreč, en mandat sem bila tudi
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predstavnica MOK v svetu zavoda, ko je bil ravnatelj še gospod Slapar. In odkrito povedano, ni se dalo narediti
čisto nič. Jaz sem bila edina svetnica Nove Slovenije, nisem bila v koaliciji in sem v prazno govorila, kot da to niso
naši otroci, naša soseska. Jaz sem na to šolo tudi nekoliko drugače navezana, moji otroci so vsi hodili tja, tudi
mož. Dvajset let sem hodila na to šolo, ko je šla prva hči in ko jo je zadnji zapustil, na govorilne ure, na roditeljske
sestanke, skratka res sem opažala kako je šola vidno propadala, kako so bili WC-ji in umivalniki taki kot so bili leta
1987, ko je šla prva hči v šolo in leta 2007, ko jo je sin zapustil. Isto. Potem se je počasi začelo premikati in
obnavljati in sploh ne vem kje je bil razlog, da je ta šola postala čisto pozabljena, od vseh osnovnih šol v Kranju.
Ne vem, mogoče je bilo tudi kaj na vodstvu narobe, da je mogoče bil ravnatelj nekoliko premalo agresiven ali pa
vpliven. Sama nisem mogla kot svetnica nič, ne kot članica sveta šole, ne kot občinska svetnica, tako da zdaj se
to ureja in to mi je všeč in z veseljem podprem ta predlog, zato da bi imeli te otroci, ki danes obiskujejo to šolo,
res ugodne pogoje za svoje šolanje in tudi za šport. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospa Alenka Benčina.
ALENKA BENČINA: Jaz bi pa samo povedala, da recimo če smo že na prejšnji seji podprli en tak projekt, smo že
tam en milijon izgubili, zdaj bomo ta drugega, še ene dva taka projekta, smo eno šolo že potem izgubili, če bomo
toliko preplačali. Definitivno je bila ta šola sigurno že pred 15 leti na vrstnem redu, da bi se obnovila. Tako kot vi
zdaj razlagate, vidim, da nekaj ne štima tukaj pri šolah tekoče vzdrževanje, da se to ne dela. Tukaj bi mogoče
večjo pozornost tudi občina mogla vreči v tej smeri, ker takole vreči pred dejstvo, rabite šolo, definitivno jo rabite,
otroci rabijo šolo, samo osnovna šola, tako kot smo rekli, bi se mogla plačevati iz drugih stvari. Jaz bom tudi
podprla, samo hudo mi pa je, da gre denar tako ven, po drugi strani pa mislite, da se bo ne vem kje šparalo, kje
se bo pa notri dobivalo. Nič se ne bo notri dobivalo, saj bo vedno manj denarja. Sigurno rabijo telovadnico, čeprav
dobro, tista telovadnica na Planini je tudi kar blizu, pa bi se mogoče otroci malo bolj lahko gibali, če bi tja hodili.
Ampak taki časi so, da mora biti vse pri šoli. Podpiram, vse v redu, ampak eno telovadnico v treh ali štirih letih
bomo pa izgubili. Ali pa en tak prizidek, ker bomo takole metali denar stran. Glede vzdrževanja, ko ste pa povedal,
v Goričah je tudi telovadnica narejena na ta način. Noben se potem več ne ozira na to kakšno je vzdrževanje in
kako bo čez 15 let. Da boste vi nekoga prisilil na kakšen način se bo to vzdrževalo, še tiste napake niso bile
odpravljene, ko se je prevzem naredil, pa je že 5 ali 6 let od tega. Nikoli se tega več ne dela. V tej smeri se ne
gleda na te zadeve, vsi smo samo srečni, da se šola začne delati. Do tja se še nekako malo spremlja in trak se lepo
prereže in tja gremo pogledati, naprej je pa potem konec. Kako bi to vzpostavili in kako bi tekoče vzdrževanje
vzpostavili, da bi se vsaj umivalniki ali take stvari, da bi se malo bolj gledalo na te zadeve, definitivno smo pa vsi
za to, da šole morajo biti, da telovadnice morajo biti, da gre to nekako v koraku s časom. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Prosim, Tanja Hrovat, malo za pojasnilo.
TANJA HROVAT: Hvala. Tukaj se moram oglasiti, zato ker glede na sklenjena javno-zasebna partnerstva za Goriče,
Besnico in Žabnico, res skoraj ne moremo enačiti s tem javno-zasebnim partnerstvom. Pogodba je tukaj bistveno
bolj dodelana, bistveno več varovalk imamo notri, sam vzdrževalni red, zapisano kaj v katerem letu mora biti
investicijsko zamenjano, vršimo super nadzor nad gradnjo in da bi ta dva projekta enačili, si skoraj upam reči, da
ne moremo in da imamo tukaj projekt peljan tako, da je v korist MOK, ne da prepuščamo zasebnemu partnerju,
da bo po svoje s telovadnico in učilnicami ravnal, tako da tukaj vas moram popraviti, da mislim, da je zadeva
povsem drugačna.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Replika, gospa Alenka Benčina.
ALENKA BENČINA: Vi zdaj meni rečete, od danes naprej bomo pa super gledali na to. Vi morate tudi nazaj
omogočiti, da se super gleda na kakršnekoli pogodbe so se sklepale. To bi bilo enakopravno in hramba denarja
in nekako take zadeve. Zdaj tisto naj se zanemari, pa tisto je zanič, ker pač nismo sklenili take pogodbe, zdaj
imamo pa super pošlihtano. Super ni nikdar pošlihtano, tudi doma ni nikoli. Jaz bom vesela, da bo to v redu in da
se bo dobro delalo naprej in da je pogodba tako, da bomo tistega vedno za kravateljc držali. Ampak bomo videli.
Hvala.
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PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospod Gorazd Copek.
GORAZD COPEK: Hvala lepa za besedo. Res se vidi, kot je že gospod Šušteršič rekel, da se bližajo volitve. Veliko je
tukaj povedanega, tudi jaz sem vesel, kot je naša kolegica rekla, da smo del te koalicije in da smo z veliko truda
prišli do tega dela projekta. Bi pa vseeno rad nekaj poudaril, ker želim, da se s pravimi številkami ubadamo oz. jih
govorimo naokrog in bi potem tudi prosil upravo, da mi potrdi ali imam tukaj prav ali ne. V bistvu so tukaj naštete
tri možnosti, vendar realni sta izključno samo dve. Da občina vzame kredit, ker v proračunu tega denarja ne bo
še naslednjih 20 let ali pa druga možnost, tukaj navedena kot tretja, da bo javno-zasebno partnerstvo sklenjeno.
Med tema dvema opcijama, ki sta edini možni opciji, je razlike, če prav računam, tam okrog pol milijona. Tukaj
se je danes milijon omenjal in mislim, da ni v redu, dajmo govoriti o pravih številkah, tudi v javnost dajajmo prave
številke, da bojo tudi pravilno seznanjeni s tem. Tako da mislim, da v 15 letih za to preplačilo … Če pa v katero
šolo moramo investirati, potem pa mislim, da je to to. Hvala lepa.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospod Igor Velov.
IGOR VELOV: Hvala za besedo. Poglejte, časi se spreminjajo in tudi mi se kaj učimo. Daleč najslabše javno-zasebno
partnerstvo je bila ledena dvorana. Smo jo že zdavnaj preplačali in še vedno ni naša. In pred tremi leti, ko sem
opozarjal, dajmo jo kupiti, ne, smo dali trikrat po 250, zdaj jo bomo pa za 750 kupili, če bi jo hoteli kupiti. Pa spet
bi bilo dobro da jo kupimo, ker čez tri leta bomo dali 750, pa spet bo 600. Zakaj? Ja zato, ker nas bo izsiljeval. Ali
jo bomo imeli ali pa ne. Seveda, tudi ne moremo primerjati to z javno-zasebnim partnerstvom treh telovadnic.
Bistveno drugačni časi so bili, ko je bila tista kriza. Bistveno drugačni so bili pogoji, bistveno drugačne so bile
ponudbe, bistveno dražji je bil denar. Sedaj smo imeli javno-zasebno partnerstvo v Stražišču, za katerega trdim,
da je v redu. Še vedno trdim, da je v redu in se bo izkazalo, zaradi tega ker ne gre samo tako kot nekateri radi
manipulirajo, ja, en jo naredi za 2, en za 2,2. Gre za vzdrževanje, gre za to v kakšnem stanju in kdaj jo dobimo v
last. Vi pravite, ja, imate prav, tudi mene boli, da nekdo, neka uprava pod vodstvom nekega župana, pa ga
namerno ne bom imenoval, ni zaračunala penalov, ni uveljavljala garancij. In ne samo pri tem, tudi pri Slovenskem
trgu. Ker zdaj smo letos 100 ali 200.000 evrov v proračun dali, da bomo popravljali stvari, kar ne bi bilo treba. Pa
še kje, pa še kje. Ampak prav je, da se na napakah naučimo in prav je, da jih ne delamo oz. čim manj. Zavestno
pa ne. In to kar bi jaz povedal, je pa nekaj, ja, razumem, da rečemo, če bi imeli denar, bomo preplačali. Vsi smo
pametni, ampak sem prepričan, da več kot polovica od nas ima kredite za hišo, za stanovanje, za vikend, za avto,
za karkoli. Ja zato, ker nimamo. In je bolj pametno preplačati, ampak prej dobiti. In ni cene, da bomo 15 let šparali
denar, zato, da bomo takrat telovadnico dobili. Katera je pa cena, da bomo imeli zdrave in razvite otroke? In da
bodo imeli telovadbo? Je ni. In mi nismo nepremičninska firma, mi smo tisti, ki moramo po zakonu skrbeti za
najmlajše, za osnovno šolstvo in tako naprej. Tako da jaz razumem in vidim, saj na koncu koncev govorimo isti
jezik, da smo za to javno-zasebno partnerstvo. Razumem pa tudi, da bodo šele zbirane ponudbe in da bomo šele
videli ali bomo dobili kaj v okviru tega in takrat bomo odločali ali je to sprejemljivo. In takrat bomo dali žegen, da
ali ne. Hvala lepa.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala. Gospod Zoran Stevanović.
ZORAN STEVANOVIĆ: Hvala lepa za besedo. Rad bi samo gospodu Copku odgovoril, da jaz ne vidim nič
kampanjskega v tej debati, namreč prav tako sem zdaj proti javno-zasebnem partnerstvu kot sem bil recimo v
primeru telovadnice v Stražišču, čeprav tisto težko imenujemo javno-zasebno partnerstvo, tisto je že bolj
oderuštvo. Govorimo o telovadnici, ki bi bila lahko narejena za dva milijona ali pa tako kot sem jaz izračunal, iz
naslova kredita, saj je zdaj gospod Velov rekel, da je najboljše vzeti kredit, ne pa javno-zasebno partnerstvo in
kupiti zdaj in financirati in nekako plačevati obresti za denar in to bi bilo idealno in bistveno ceneje. Jaz sem vam
to prikazal na najbolj plastičen način in da ste takrat vsi vi, predvsem pa javnost je to povsem dobro razumela.
Tako da, ne gre samo za teh pol milijona evrov, gospod Copek, gre za bistveno več, ni potrebno peljati samo vodo
na svoj mlin in upoštevati tiste stroške, ki bi jih mi lahko imeli s tem, ampak tudi tisti doprinos koristi. To bi bila
pa neka tržna najemnina ali pa za neke dejavnosti, se pravi sposobna občinska uprava, spo soben občinski
management bi lahko tržil tako telovadnico in od nje mogoče tudi zaslužil. Samo treba se je znati iti. To je to.
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PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? V kolikor ne, zaključujem razpravo in dajem
sklep v gradivu na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Prosim glasujte. 26 za, nihče proti, nihče neopredeljen.
Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala lepa. Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, Sklep o delni povrnitvi
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v MOK za volilno leto 2018. Poročevalka Mateja Koprivec, vodja
Urada za splošne zadeve. Prosim.
MATEJA KOPRIVEC: Hvala za besedo, pozdravljeni še enkrat. No, pa smo prišli do volitev oz. do sklepa o delni
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v MOK. Vsebina predlaganega sklepa se obravnava v
vsakem volilnem letu, Zakon o volilni in referendumski kampanji namreč občini nalaga, da pred začetkom volilne
kampanje določi višino delnega povračila organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve. Za organizatorje
volilne kampanje za volitve članov mestnega sveta se s predlaganim sklepom, enako kot v preteklih volilnih letih,
določa delno povračilo, v najvišjem znesku, to je 33 centov za dobljeni glas. Nadalje se s sklepom, enako kot v
preteklih volilnih letih, določa delno povračilo v najvišjem znesku, to je 12 centov za dobljeni glas, organizatorjem
volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli vsaj 10 % glasov skupnega števila volilnih upravičencev,
ki so glasovali. V obeh primerih skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči porabljenih sredstev, razvidnih
iz poročila mestnemu svetu in pa računskemu sodišču. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Komisija ni imela pripomb. Želi predsednica še kaj dodati? V kolikor ne,
odpiram razpravo. Gospa Saša Kristan.
SAŠA KRISTAN: Dober dan, hvala za besedo. Mene v zvezi s tem zanima, dobro, mogoče se ne nanaša ravno na
to točko, ampak kaj je z občinsko volilno komisijo, ali se bo ta razpustila ali se imenuje nova, to me zanima, ker
jim tudi poteče mandat.
MATEJA KOPRIVEC: Ta trenutek vam tega ne bi mogla odgovoriti, vam pa lahko pisno.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Lahko damo pod pobude in vprašanja in bomo potem pisno odgovorili. Želi še kdo
razpravljati? V kolikor ne, zaključujem razpravo in dajem sklep v gradivu na glasovanje. Ugotavljam prisotnost.
Prosim, glasujte. 21 za, nihče proti, 1 neopredeljen. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na zadnjo točko
dnevnega reda, Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta. Prosim lepo. Gospa Vlasta Sagadin.
VLASTA SAGADIN: Hvala. Tri stvari imam. Kdaj se bo začela obnova tlaka na Maistrovem trgu? Denar je že, smo
ga zagotovili v proračunu, tlakovci pa padajo ven, ljudje se spotikajo in zlomijo noge. Na to se nanaša drugo
vprašanje. Oseba, ki si je na tem tlaku zlomila gleženj in je sedaj na invalidskem vozičku, spoznava staro mestno
jedro še s te pozicije. In sicer je ugotovila, da kot nemobilna oseba brez spremstva nekoga ne more iti na nobeno
javno stranišče oz. v noben lokal, kjer bi lahko to potrebo opravila sama. Tudi na t.i. 'vstranišče' ne, ker ni javni
WC prilagojen, da bi se lahko z vozičkom prišlo notri. Skratka, edina ustanova, ki ima primerno urejen WC, je
Mestna knjižnica Kranj. Tam je klančina in je vse tako široko, da lahko prideš do WC-ja. To je druga zadeva, torej
dostop invalidov do javnega WC-ja ali kakšnega v lokalu. Tretje vprašanje se pa nanaša na letošnje volitve. Zanima
me ali bo MOK morda, podobno kot je bilo to že pred leti, na Slovenskem trgu pripravila ali pa omogočila enotno
plakatiranje vsem strankam in listam, ki bodo kandidirale na lokalnih volitvah? Pred nekaj leti, ko je bil župan
gospod Mohor Bogataj, so bila mislim da za neke lokalne volitve tam plakatna mesta pred Gimnazijo Kranj in smo
potem lahko vse stranke pod enakimi pogoji plakatirale in nihče ni nič dol trgal, ker je bilo vse lepo fer. Določena
stranka tukaj, ta stranka tam in je to lepo potekalo. Mislim, da bi bilo za letošnje lokalne volitve to zelo dobro. To
je en tak predlog. Potem pa ena ekološka tema. V okolici Kranja v eni od vasi sem opazila, da kmetje sežigajo
plastične ovoje od baliranja. Ko sem govorila z enim od kmetov, je dejal, da Komunala Kranj te embalaže ne
sprejema oz. da jo je potrebno kot odpadek plačati. Zanima me ali je res, da Komunala Kranj teh odpadkov ne
sprejema oz. če te odpadki sploh so zajeti v odloku. V kolikor je treba odlok spremeniti, predlagam, da ustrezne
službe to pregledajo in da potem Komunali Kranj predlagajo, da organizira enotno zbiranje teh plastičnih ovojev
od baliranja, ki pri sežigu povzročajo pline in onesnažujejo okolje. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospa Saša Kristan.
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SAŠA KRISTAN: Hvala. Moje prvo vprašanje se nanaša na radarje. V medijih je bilo zelo veliko pisanega o tem
nakupu radarjev in me zanima kaj je na tej zadevi, da radarjev še nekaj časa ne bo, zaradi nekega spornega zapisa.
To me zanima. Drugič me pa zanima, koliko je zaposlenih v občinski upravi in koliko se jih je zaposlilo v zadnjih
dveh letih. In sicer tudi na katera delovna mesta, če se je na novo zaposlovalo oz. ali so vse te dodatne zaposlitve,
če so bile, v skladu z načrtom zaposlovanja v MOK? Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospod Janez Černe.
JANEZ ČERNE: Hvala za besedo. Pri vprašanju glede nakupa radarjev me je Saša prehitela, izgleda, da nisem dovolj
hitro pritisnil. Me zanima kaj se dogaja glede tega. Druga zadeva, ki me zanima, je situacija v Komunali Kranj.
Slišim informacije, da naj bi v oddelku vodovoda kar nekaj vodilnih dalo odpoved in me zanima zakaj oz. kaj je
vzrok temu in kaj Komunala namerava storiti glede tega. Druga zadeva, ki pa me zanima, imam informacijo, da v
občini Naklo gradijo svoj režijski obrat in me zanima kaj to pomeni za našo skupno komunalo. A to pomeni, da bo
v kratkem tudi občina Naklo izstopila iz Komunale Kranj in bomo mi morali kupovati njihov delež? Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospod Jakob Klofutar.
JAKOB KLOFUTAR: Hvala za besedo. Na prejšnji seji sem izpostavil problem javnosti delovanja sveta zavoda na
OŠ Stražišče in pozval ustanovitelja, da to preveri ter poskrbi, da bodo času primerno objavljeni na internetu in
oglasni deski. Jaz sem pričakoval, da bo tak odgovor, smo uredili, stvari so že objavljene na internetu, ampak ne,
gospod Šimenc je napisal, v navednicah, ustanovitelj je preveril navedbo in ugotovil, da OŠ Stražišče oz. ravnatelj
skrbita za obveščanje javnosti in na ustrezen način objavljata zapisnike sveta šole. Sprejete oz. potrjene zapisnike
objavlja na oglasni deski šole, tako kot je opredeljeno v poslovniku sveta zavoda. In potem sem šel jaz pogledati
na spletno stran OŠ Stražišče in kako prikladno pod rubriko 'svet zavoda' tega poslovnika ni objavljenega, je pa
dobro skrit med informacijami javnega značaja. In ko ga odpreš, je to wordov dokument, ki ni podpisan, tako da
ne vem ali je to veljaven dokument ali ne. To pomeni, da je nekomu v interesu, da so stvari tako dobro skrite in
da potem ne veš ali so veljavne ali ne. In notri piše, original zapisnika se hrani v arhivu sveta zavoda v prostorih
tajništva zavoda. Predlog zapisnika se pošlje članu sveta zavoda v roku 14 dni po svetu zavoda. Potem pa bistven
podatek, zapisnik se objavi po sprejetju na oglasni deski pred učilnico 65 za deset dni ter pošlje drugim
zainteresiranim. To bi bilo vse lepo in prav, če bi zainteresirani ali pa kdorkoli vedeli kdaj bo potrjevanje oz. kdaj
bojo člani sveta zavoda to potrdili ali pa ne bodo. In potem sem šel pogledati na oglasno desko in teh zapisnikov
ni. Tako da, bom rekel, odgovor je nekorekten, glede na to, da člani sveta MOK potrjujemo proračun, potrjujemo
??? z zahtevki javnih zavodov, finance in druge stvari. In da ne moremo na enostaven način priti do zapisnikov
upravljavskega organa, to pomeni na način, da pritisneš na spletno stran in ga vidiš. Res si ne želim, da se bo tako
dogajalo kot je rekel predstavnik zaposlenih v svetu zavoda. Ja, si pa vzemite dopust in pojdite dopoldne
pogledati, če je šola v popoldanskem času zaprta. Tako da, višek nesramnosti ali pa predrznosti. Tako da jaz še
enkrat apeliram na ustanovitelja, naj poskrbi, da bodo zapisniki javno objavljeni in tudi na tej šoli, kjer je bilo v
preteklosti tako, da je član sveta zavoda predstavnik ustanovitelja delal posle s šolo oz. z ravnateljem, ki ga je
imenoval. Tako da, dajte poskrbeti, da bodo stvari javno dostopne, ne da se jih skriva, ker je to v interesu vseh.
Na to sem recimo opozarjal tudi pri javnosti delovanja Glasbene šole, ko smo prej odlok sprejemali, in bom tudi
tukaj in bom še kje drugje naprej. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Gospa Alenka Benčina.
ALENKA BENČINA: Jaz bi pa samo vprašala, če je kakšna možnost, da se v KS Goriče, v središču, postavi koš za
pasje iztrebke? Tukaj pri otoku. Samo to. Hvala.
PODŽUPAN BORIS VEHOVEC: Hvala lepa. Želi še kdo? V kolikor ne, smo izčrpali točke dnevnega reda. Zahvaljujem
se za udeležbo in s tem tudi zaključujem 37. sejo mestnega sveta. Hvala lepa.
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Seja je bila zaključena ob 17.50 uri.

Za pripravo:
Milena Bohinc
Boris Vehovec
PODŽUPAN
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