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Z A P I S N I K 
 

19. seje Komisije za pobude in pritožbe občanov, ki je bila v sredo, dne 20.1.2021 ob 17.00 uri, in je potekala 
preko videoklica na daljavo, z uporabo Microsoft Teamsov. 

 
 
 
 
PRISOTNI: 

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

 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 18. seje Komisije za pobude in pritožbe z dne 16.12.2020 
2. Pokritost internetnega omrežja v Mestni občini Kranj, z internetno povezavo oziroma signalov v vseh 

26 krajevnih skupnostih. 
3. Koliko sredstev so dobile posamezne KS v dveh letih, če odvzamemo redna sredstva. Kaj je bilo 

narejeno in koliko sredstev je bilo zato namenjenih? 
4. Pogodba Mlaka West, ali je še aktualna? 
5. Avtobusna proga Mavčiče- Medvode. 
6. Zakaj odločitev, da ni več zbirnega centra v Tenetišah, še vedno je tam tabla, da je center začasno 

zaprt, kako so se na predlog, da bi bil zaprt odzval sosvet? 
7. Legalizacija v športnem centru Kokrica. 
8. KS Bratov Smuk, glede funkcionalnega zemljišča in vračanje garaž. 
9. Razno 
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1.  
Predsednica Komisije predlaga, da se kot 2. točka dnevnega reda obravnava kot dodatna točka ukrep Komunale 
Kranj d.o.o. glede ukinitve zbiranja mešane komunalne embalaže (plastike) na ekoloških otokih ter v dnevnem 
redu predlagana točka 6 – zaprtje zbirnega centra v Tenetišah. 
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno (5 ZA) sprejet. 

 
 

2. 
Potrditev zapisnika 18. seje Komisije za pobude in pritožbe z dne 16.12.2020 
Po razpravi je komisija soglasno (5 ZA) sprejela naslednji 
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 18. seje Komisije za pobude in pritožbe občanov z dne 16.12.2020 
 
 
3. 
Ukrep Komunale Kranj d.o.o. glede ukinitve zbiranje mešane komunalne embalaže (plastike) na ekoloških 
otokih in Zakaj odločitev, da ni več zbirnega centra v Tenetišah, še vedno je tam tabla, da je center začasno 
zaprt, kako so se na predlog, da bi bil zaprt odzval sosvet? 
Direktor Komunale Kranj d.o.o. Matjaž Berčon je podal pojasnila v zvezi z ukrepom ukinitve zbiranja mešane 
komunalne embalaže (plastike) na ekoloških otokih ter zaprtja zbirnega centra v Tenetišah, predstavil poročilo 
glede zbiralnikov in ukrepov varčevanja. 
 
Članica Ana Pavlovski ponovno prosi za dodatno informacijo glede položnic, in sicer kako so oblikovane cene 
oskrbe s pitno vodo, in zakaj se povečuje znesek na položnici. Direktor Komunale Kranj d.o.o. članico povabi na 
sestanek, kjer bo odgovoril na vsa njena vprašanja v zvezi z oblikovanjem cene oskrbe s pitno vodo. 
 
Po razpravi je komisija soglasno (5 ZA) sprejela naslednjo 
 
POBUDO: 
 

1) Direktorju Komunale Kranj d.o.o. Matjažu Berčonu naj se posredujejo naslednja vprašanja in Komisija 
prosi za odgovore nanje: 
- Kako je potekalo komuniciranje Komunale Kranj d.o.o. z občani o novih načinih izvajanja storitev 

glede oskrbe z vodo in ravnanja s smetmi ter kakšno je zadovoljstvo občanov z delom Komunale 
Kranj d.o.o.? 

- Kakšne so predvidene aktivnosti Komunale Kranj d.o.o za doseganje novih prihodkov, npr. krožno 
gospodarstvo, ipd.? 

- Kje so se pri poslovanju pokazali viški oziroma plusi, prihodki? 
 
 
4. 
Pokritost internetnega omrežja v Mestni občini Kranj, z internetno povezavo oziroma signalov v vseh 26 
krajevnih skupnostih. 
Komisija se seznani z odgovorom, ki ga v zvezi z navedenim vprašanjem je pripravil Sektor za razvoj in pametno 
skupnost MOK. Na odgovor nima pripomb. 
Po razpravi je komisija soglasno (5 ZA) sprejela naslednjo 
 
POBUDO: 
 

2) MOK naj odgovor o tem, kako je s pokritostjo internetnega omrežja v Mestni občini Kranj, in skice 
pokritosti z internetno povezavo oziroma signalov v vseh 26 krajevnih skupnostih, pošlje vsem KS. 
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5. 
Koliko sredstev so dobile posamezne KS v dveh letih, če odvzamemo redna sredstva. Kaj je bilo narejeno in 
koliko sredstev je bilo zato namenjenih? 
Tajnica Komisije pojasni, da bo odgovor na to vprašanje podan vsem mestnim svetnikom predvidoma v mesecu 
aprilu, v okviru zaključnega računa. Podpredsednik Nograšek poda dodatna pojasnila glede zbirnih računov in 
participatornih proračunov. 
Na odgovore komisija ni imela pripomb. 
 
 
6. 
Pogodba Mlaka West, ali je še aktualna? 
Predsednica Komisije pojasni, da bi želela odgovor ali je pogodba Mlaka West za komunalno opremljanje še 
veljavna; je pogodba bila podpisana z banko. 
 
Po razpravi je komisija soglasno (5 ZA) sprejela naslednjo 
 
POBUDO: 

3) MOK naj poda odgovor na vprašanje, ali je pogodba Mlaka West za komunalno opremljanje še 
veljavna. 

 
 
7. 
Avtobusna proga Mavčiče- Medvode. 
To vprašanje je Komisija že obravnavala na svoji 5., 6. in 7. seji. Podpredsednik Nograšek je podal pojasnila, da 
te lokalne avtobusne linije, ker po opravljenih poizvedbah krajani zanjo niso zainteresirani; strinjajo pa se, da bi 
se posodobilo obračališče in trenutno iščejo rešitve za način posodobitve. Predsednica se s tem ne strinja in bo 
ponovno poslala sklep krajanov, ki izkazuje, da v Mavčičah imajo interes za predlagano progo. 
 
 
8. 
Legalizacija v športnem centru Kokrica. 
Tajnica Komisije pojasni, da je bila navedena zadeva obravnavana že na 7., 12., 13. in 14. seji in da novih 
možnosti za legalizacijo ali drugih informacij v zvezi z navedeno zadevo trenutno še ni. 
 
 
9. 
KS Bratov Smuk, glede funkcionalnega zemljišča in vračanje garaž. 
Tajnica Komisije je podala pojasnila, da so etažni lastniki Kareja A na sodišče vložili predlog za določitev 
pripadajočega zemljišča, v okviru katerega je opredeljena tudi garaža, MOK pa je sodišču posredovala svoj 
odgovor na predlog.  
 
Na odgovor komisija ni imela pripomb. 
 
 
10. 
Razno 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.13 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Ana Berglez                                                                        Mag. Barbara Gunčar 

Predsednica 


