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Z A P I S N I K 
13. seje Komisije za pobude in pritožbe občanov, ki je bila v četrtek, dne 28.5.2020 ob 16.00 uri v sejni dvorani 

št. 9/pritličje poslopja Mestne občine Kranj 
 

 
 
PRISOTNI: 

1. Mag. Barbara Gunčar – predsednica 
2. Robert Nograšek - podpredsednik 
3. Mag. Ana Pavlovski - članica 
4. Slavko Knavs - član 
5. Magda Keber – članica 
6. Tomaž Štefe – direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj 
7. Ana Berglez, Oddelek za pravne in kadrovske zadeve – tajnica komisije 

 
 
 
 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 12. seje Komisije za pobude in pritožbe z dne 6.5.2020 
2. Kako poteka legalizacija brunarice na Kokrici 
3. Pomoč turistično gostinskemu gospodarstvu v Kranju s strani Zavoda za turizem 
4. Obravnava odgovora Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti MOK glede možnosti obravnave 

zgoraj podanih pobud 
 
 
 
1.Predlagani dnevni red je bil soglasno (5 ZA) sprejet. 
 
 
2.Potrditev zapisnika 12. seje Komisije za pobude in pritožbe občanov z dne 6.5.2020 

Po razpravi je komisija soglasno (5 ZA) sprejela naslednji 
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 12. seje Komisije za pobude in pritožbe občanov z dne 6.5.2020 
 
 
 

http://www.kranj.si/
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3.Kako poteka legalizacija brunarice na Kokrici 
 
Predsednica vztraja pri zahtevi za legalizacijo Brunarice na Kokrici, ter zahteva, da ji MOK predlogi geodetski 
posnetek tega območja. 
 
Predsednici Komisije se pojasni, da je odgovor na vprašanje glede legalizacije prejela že na 8. seji KPP, kjer sta 
poročevalki Tanja Hrovat in Mihaela Šuštar Gruber pojasnili, da gre za varovano območje ter da tu gradnja ni 
dovoljena, posledično objekta ni mogoče legalizirati. Predsednica je vztrajala, da naj občinska uprava do 
naslednje seje poda mnenje, kaj se da narediti za legalizacijo te konkretne brunarice. Komisije je na seji sprejela 
sklep, da do naslednje seje poročevalka Tanja Hrovat poda pojasnila ali je legalizacija na območju, kjer leži 
nelegalno zgrajena brunarica v KS Kokrica, sploh mogoča. Dne 20.11.2019 je KPP prejela odgovor na vprašanje z 
dokumentom št. 032-11/2019-24-41/39, kjer je pojasnilo Tanje Hrovat pod 3.), da brunarice in nadstreška ni 
mogoče legalizirati. Z odgovorom se je KPP seznanila na svoji 9. seji; predsednica je navedla le, da ne razume, 
kako je mogoče, da je bila pri prejšnjem županu legalizacija mogoča, sedaj pa ne več.  
Podpredsednik Nograšek pojasni, da glede na to, da je bil odgovor v tej zadevi že podan, tega vprašanja ni mogoče 
ponovno obravnavati na Komisiji ter predsednici predlaga, da naj Krajevna skupnost da pobudo na UE, da se 
spremeni akt, ki bo omogočal gradnjo na tem območju. 
 
Predsednica se z odgovorom ne strinja. 
 
Podpredsednik Nograšek se sprašuje, kaj so počeli vsi doslej. 
 
Po razpravi Komisija soglasno (5 ZA) sprejme naslednji 
SKLEP: 
 

1.) » Predsednica bo na MOK ponovno poslala vso dokumentacijo, s katero razpolaga, za legalizacijo 
brunarice na Kokrici in naj se jo ponovno preveri. Krajevna skupnost naj da pobudo na upravno enoto, 
da se spremeni zakonodaja. 
Pobuda, ki jo je sprejela Komisija se poda na seji Mestnega sveta.« 

 
 
 

4.Pomoč turistično gostinskemu gospodarstvu v Kranju s strani Zavoda za turizem 

Tomaž Štefe dostavi dokumentacijo, ki jo je že posredoval predsednici Komisije po mailu.  
 
Tomaž Štefe uvodoma pojasni, da vodstvo MOK ne želi sodelovati z njim, želijo ga na vse načine razrešiti, pojasni, 
da župan ni sprejel nobene njegove variante kako rešiti zadeve temveč mu je predlagal odstop, v kolikor tega ne 
bo sprejel bo uveden postopek razrešitve, kar se zdaj dogaja, napihujejo se zgolj njegove napake.  

 
 
Komisija soglasno (5 ZA) sprejme naslednji 
SKLEP: 
 

2.) » Navedbe Tomaža Štefeta Komisija šteje kot obvestilo o mobingu, ki je bil dan na zapisnik.« 
 
Predsednica Komisije pojasni, da sama g. Štefeta ni vabila na sejo Komisije, da pa se strinja, da g. Štefe ostane na 
seji; strinjajo se tudi vsi ostali člani, zato Tomaž Štefe ostane na seji. 
 
Predsednica pojasni, da je to, kar je Tomaž Štefe povedal uradna pritožba, ki jo bo obravnavala Komisija za 
pobude in pritožbe občanov. Tomaža Štefeta pozove, da naj svojo pritožbo poda tudi pisno in jo naslovi na 
Komisijo, da jo bo ta obravnavala. 
 
Ob 16.35 članica mag. Ana Pavlovski zapusti sejo. 
 
Tomaž Štefe predstavi osnutek ukrepov ZTKK, te osnutke je poslal tudi županu, vendar ni prejel odgovora. 
Opozori na 2 dokumenta, glede aktivnosti v času karantene in kaj je potrebno po prenehanju posebnih ukrepov; 
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želi, da njegove predloge dopolnijo deležniki; Kranj ima veliko kulturno ponudbo, možnosti za aktivnosti zunaj, 
ipd.. 
 
Predsednica Tomaža Štefeta vpraša, ali imajo pripravljen v Kranju vikend paket z ogledi znamenitosti in koliko 
stane, saj bodo, saj bo glede na koriščenje vavčerjev tako več obiska. Podpredsednik Nograšek opozori, da je 
potrebno turistične dogodke pripraviti tako, da bo tudi MOK v korist.  
 
Tomaž Štefe pojasni, da vikend paketov nimajo. 
 
Predsednica direktorju naloži, da naj do naslednje seje Komisije pripravi vikend pakete, da bodo gostinci imeli 
dogodke, da bodo lahko plačali delavce in bo tako MOK imela dohodek. 
 
Tomaž Štefe še navede, da ve kaj je bilo prej na zavodu, kako je sedaj in da naj se pogleda kako dobro dela – ko 
je sam prevzel delo je bilo nočitev v Kranju 60.000, sedaj pa jih je 120.000 letno. 
 
Predsednica pojasni, da bo njegovo pritožbo obravnavala pravna služba. 
 
Podpredsednik Nograšek opozori, da Komisija ne more obravnavati zadev kot izvršilna oblast, da je predmetna 
komisija posvetovalni organ s statusom, da lahko daje pobude in predloge na seji Mestnega sveta, da Komisija 
ne more biti namesto mestnega sveta in ne more poklicati pravne službe, da bi reševala to zadevo. 
 
Predsednica pojasni, da naj se pravno službo povabi, da naj obrazloži, če pa ne bo prišla pa pač ne bo in se bo 
zapisalo, da je ni. Tudi na druge komisije pride pravna služba in ne razume zakaj na to komisije ne bi smela vabiti 
pravne službe, to je zato, ker te Komisije ne pustijo delati. 
 
Članica Magda Keber pojasni, da je Tomaž Štefe povedal, da ga šikanirajo in to predstavlja njegovo pritožbo. 
 
Tajnica Komisije pojasni, da je mobing situacija, ki se rešuje v okviru delovnega razmerja in je dolžan delavec to 
uveljavljati pri delodajalcu ter da Komisija nima nobene pristojnosti za reševanje te pritožbe. 
 
Predsednica Komisije pove, da bo Komisija vseeno to obravnavala.  
 
Na sejo mestnega sveta bo dala tudi pobude in pritožbe Komisije za pobude in pritožbe občanov pod točko razno 
– upa, da bo dobila tudi ostale pobude in pritožbe svetnikov v obravnavo, da bo Komisija o njih lahko odločala. 
 
  
 
Seja je bila zaključena ob 16.55 uri. 
 
 
 
 
Zapisala: 
Ana Berglez                                                                        Mag. Barbara Gunčar 

Predsednica 
 
 


