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Z A P I S N I K 
12. seje Komisije za pobude in pritožbe občanov, ki je bila v sredo, dne 6.5.2020 ob 16.30 uri v sejni 

dvorani št. 9/pritličje poslopja Mestne občine Kranj 
 
 
 

PRISOTNI: 
1. Mag. Barbara Gunčar - predsednica 
2. Mag. Ana Pavlovski - članica 
3. Slavko Knavs - član 
4. Magda Keber - članica 
5. Ana Berglez, Urad za splošne zadeve – tajnica komisije 

 
 

Dnevni red: 
 

1. Pregled vseh sklepov in pobud s prejšnjih sej in njihova realizacija  
 
 
1.Predlagani dnevni red je bil soglasno (4 ZA) sprejet. 

 
 

1. Pregled vseh sklepov in pobud s prejšnjih sej in njihova realizacija  
 
Na seji Mestnega sveta MOK dne 13.5.2020 bo točka dnevnega reda tudi Pristojnosti in način delovanja 
Komisije za pobude in pritožbe občanov. Predsednica komisije na sejo MS povabi tudi člana komisije, 
Magdo Keber in Slavka Knavsa. 
 
Predsednica pojasni predlagani potek predstavitve dela komisije na seji MS, in sicer: pregled vseh zadev 
po zapisnikih, da se na komisiji obravnavajo pobude in pritožbe, ki jih člani komisije prejmejo od 
posameznikov, da je komisija neučinkovita ker jo občina onemogoča njeno delovanje; MOK nekaj časa 
ni imela direktorja in šele ko je prišel direktor občinske uprave je dal komisiji podporo; komisija je dolgo 
imela veliko nerešenih zadev, ker ni mogla delati; pojasnilo kaj komisiji omogoča statut/poslovnik;  
 
predstavitev večjih zadev: 

http://www.kranj.si/


2 

 

- Avtobusna proga  Mavčiče Medvode – predsednica je postavila vprašanje koliko bi stala 
izvedba postaje in odgovora ni prejela 

- Domen Nastran, komunalni prispevek – občinska uprava je dala odgovor, da se ne da nič 
narediti 

- Nevzdrževane stavbe – zadeva rešena 
- Zaščitene stavbe – sprememba mogoča šele ob spremembi zakonodaje 

 
Ob 16.45 pristopi podpredsednik Robert Nograšek.  
 

- Avtobusna proga čez Mlako – občinska uprava je dala odgovor, da se ne da, ker fizično ni 
mogoče 

- Komunala – otoki, še vedno ni nič urejeno. 
Podpredsednik Nograšek pove, da se vse nepravilno odložene smeti poslikajo in o tem obvesti 
občina 

- Komisija je želela imeti sistemsko vse pobude in pritožbe svetnikov MS MOK ter njihov status, 
ker jih je želela obravnavati, da bi komisija sprejela stališče, ali se z njimi strinja ali ne. 

- Še vedno ni bila izvedena anketa med občani ali so zadovoljni z delom komisije za pobude in 
pritožbe 

- Predsednica komisije pove, da je bila klicana na sejo Statutarno-pravne komisije na zagovor; 
ko je prišla je bilo sicer ugotovljeno, da ta točka ni na dnevnem redu seje in so jo odslovili, 
podžupan pa je zaradi protekcije lahko ostal na tej seji 

 
 
Predsednica Komisije pojasni, da je bolje da komisija za pobude in pritožbe občanov  obravnava pobude 
in pritožbe, namesto svetnikov na MS. 
 
Nadalje pojasni, da nikjer ni bil zasledovan zasebni interes v obravnavanih zadevah. V dopisu župana 
je navedeno, da naj Komisija ne bi smela nalagati dela občinski upravi – po mnenju predsednice, 
občinsko upravo  plačujejo davkoplačevalci, zato naj ta tudi dela. Kako naj komisija pridobi podatke, če 
občinska uprava ne dela. 
 
2.meseca čaka na odgovor občinske uprave, zakaj njen amandma ni primeren, pa še vedno ni prejela 
odgovora. Tatjani Kocijančič je dala naročilnico 2.3. pa še vedno ni rešeno; po 2 mesecih še vedno ni 
bilo računa, jo je pa Tatjana pozvala, naj pošlje še enkrat. Tako predsednica komisije ni prejela 
svetniških sredstev, zaradi svoje predvolilne kampanje je imela dolgove in jih zato ni mogla plačati. Po 
mnenju predsednice ima pri trenutni strukturi zaposlenih pri tem županu nekdo osebne interese. Tanja 
Hrovat pa ji niti odgovorila ni.  
 
Predsednica ocenjuje, da se ista garnitura zaposlenih obnaša drugače, postali so birokrati, ne ve ali 
zaradi nje, vsekakor pa ne bo več glasovala za pobude te oblasti. 
 
Podpredsednik Nograšek pove, da je bilo predlagano, da se del nalog prenese na krajevne skupnosti, 
predsednica pa pojasni, da ni potrebe, da se prenašajo dela naloge na krajevne skupnosti, saj imajo 
krajevne skupnosti strokovne službe na MOK. 
 
Na vprašanje podpredsednika, kako bi predsednica rešila problem smeti v Mlaki, predsednica pove, da 
naj ji da podpredsednik predlog, pa se bo do njega opredelila. Sama pozna postopek sežiga plastike in 
uplinjanja; njeno podjetje sodeluje z družbami, ki to delajo (krožno gospodarstvo) in naj je 
podpredsednik ne prepričuje. 
 
Članica Keber pove, da g. Gros kuri toliko, da je ves Jelenov klanec v dimu. 
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Predsednica ponovno ponovi, kako bo predstavila delovanje komisije na seji MS; MS naj komisiji pove 
kako naj v bodoče dela in predlaga, da naj svetniki svoje pobude, ki jih prejmejo od občanov 
posredujejo komisiji  pred sejo MS, da jih bo komisija lahko obravnavala.  
 
Občinska uprava pa je servis komisijam, zato predsednica ne razume, v čem je problem. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.42 uri. 
 
 
 
 
Zapisala: 
Ana Berglez                                                                        Mag. Barbara Gunčar 

Predsednica 
 
 


