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Z A P I S N I K 

 

 

 

27. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 23. 10. 2013, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Mohor Bogataj. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Jernej Bizjak, Janez Bohorič, Stanislav 

Boštjančič, dr. Ilija Dimitrievski, Beno Fekonja, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, Alojz 

Gorjanc, Bojan Homan, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Ludvik Kavčič, Darja Kovačič, Jure Kristan, 

Saša Kristan, Jože Lombar, mag. Andrejka Majhen, Nada Mihajlović, Matej Gal Pintar, Jakob 

Piskernik, Alenka Primožič, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, 

Smiljana Vončina Slavec, Nataša Robežnik, Gregor Tomše, dr. Andreja Valič Zver, Klemen 

Valter, mag. Igor Velov in Peter Zaletelj. 

 

Odsotna sta bila svetnika: Evstahij Drmota in Alojzij Potočnik. 

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Mitja Herak – 

direktor občinske uprave, Mirko Tavčar – načelnik Urada za finance, Janez Ziherl – načelnik 

Urada direktorja, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v Uradu direktorja, Nada 

Bogataj Kržan – načelnica Urada v Uradu za družbene dejavnosti, Boštjan Gradišar – 

načelnik Urada za okolje in prostor, Marko Hočevar – podsekretar v Uradu za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe, Marko Trebec – višji svetovalec v Uradu za družbene dejavnosti, 

Zoran Arnež, Komunala Kranj (pri točki 5), Alenka Podbevšek – predsednica Nadzornega 

odbora, Svetlana Draksler  in Jelena Krgović – sodelavki v Uradu direktorja. 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj je povedal, da so člani sveta prejeli na mize seznam 

sklepov delovnih teles Sveta MOK, odgovore na svetniške vprašanja, izvleček iz zapisnika 

34. seje NO z dne 21.10.2013, novo premoženjsko zadevo 3. E – Sklep Sveta Mestne občine 

Kranj za koriščenje več sredstev za dodatno obnovo spremljajočih prostorov pod staro tribuno 

v Športnem centru Kranj, k 4. točki, v kolikor na predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj v prvi obravnavi ne 

bo bistvenih pripomb, bo predlagal, da se v skladu s 100. členom Poslovnika Sveta MOK, 

odlok sprejme po skrajšanem postopku, k 5. točki Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 

in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Kranj so priložena pojasnila na 



 

2 

 

pripombe Statutarno pravne komisije, k 7. točki je priloženo novo besedilo Obvezne razlage 

1.1. točke 35. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, 

Sorško polje, Škofjeloško hribovje in Urbanistične zasnove Golnika, v katerem so upoštevane 

pripombe Statutarno pravne komisije.  

 

Predsedujoči je dal v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 26. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.9.2013 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve 

4. Odlok od spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska 

univerza Kranj – prva obravnava 

5. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 

Mestne občine Kranj – prva obravnava 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 

turizem Kranj – 1. obravnava 

7. Obvezna razlaga 35. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote 

Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in Ureditveni načrt Golnik ter pripadajočih 

strokovnih podlag 

8. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj  - nadaljevanje 

obravnave 

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi  javnih športnih objektov in 

površin v Mestni občini Kranj 

10. Program športa Mestni občini Kranj za leto 2014 

11. Predlogi za podelitev priznanj za leto 2013 

12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 

VZDRŽAN). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 26. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

18. 9. 2013 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 26. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila 18.9.2013 je podal 

Mitja Herak, direktor občinske uprave in povedal, da so vsi sklepi izvršeni oziroma so v 

izvrševanju.  

 

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 26. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.9.2013 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Imenovanje predstavnikov za člane Sveta javnega zavoda Lokalna energetska 

agencija Gorenjske (LEAG) 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja. 

 

Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Za tri predstavnike, člane Sveta javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske 

(LEAG) in sicer za 2 predstavnika, ki prihajata iz podjetij in strokovnih združenj in 1 

predstavnika, ki prihaja iz področja proizvajalcev, distributerjev, univerze, civilne družbe ali 

raziskovalnih centrov, se imenujejo: 

1. ANDREJ KRČ, Nova vas 9a, Preddvor, 

2. BLAŽENKA POSPIŠ PERPAR, Dragomer, Ljubljanska cesta 18, Brezovica,  

3. ALEŠ TRILAR, Zlato polje 11, Kranj.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Organiziranje občinske blagajne Mestne občine Kranj s pomočjo izbrane finančne 

institucije registrirane za izvajanje plačilnega prometa 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance in povedal, da se gradivo 

spremeni tako, da se namesto 2 sklepov sprejme enega in sicer: 

Občinska uprava prične z organiziranjem občinske blagajne Mestne občine Kranj ter z 

zagotovitvijo potrebnih finančnih sredstev za njeno delovanje, kakor tudi z izborom izvajalca 

registriranega za izvajanje plačilnega prometa. 

 

Stališča komisij: 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance je povedal, da so na komisiji prišli do 

zaključka, da se začne s postopkom, občinska uprava pa naj doseže dogovor s finančnimi 

institucijami, da za izvajanje plačilnega prometa občini ne bi zaračunavali posebnih stroškov. 

Če občina napotuje plačnike, da plačujejo položnice pri določeni finančni instituciji s tem ta 

finančna institucija pridobi nove komitente, kar je za njih prednost. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da se komisija strinja 

s sprejetjem enega sklepa. 

 

Razprava: 
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Mag. Andrej Šušteršič: 

- Menil je, da predlog ni slab in v imenu Liste Hermine Krt predlagal, da se občinska 

blagajna z nekaj dodatnimi stroški uredi na javnem podjetju Komunala Kranj, ki tako 

blagajno že ima, ostala podjetja, ki bi pristopila pa bi temu primerno krila stroške. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Povedala je, da je smiselno pomagati občanom, ni pa smiselno zato poviševat stroškov na 

drugi strani. Ocenili so, da je treba iskati možnost za tak servis občanov v razpoložljivih 

sredstvih v okviru proračuna. 

 

Alojz Gorjanc: 

- Menil je, da je v občinski upravi zadosti primerno usposobljenih delavcev in prostora, da 

bi se lahko občinska blagajna vpeljala v okviru občinske uprave. Druga možnost pa je 

javno podjetje Komunala Kranj, ki je v večinski lasti Mestne občine Kranj in na ta način 

bi se rešili dodatnih stroškov. Treba je poiskati notranje rezerve, da ne bi imeli dodatnih 

stroškov. 

 

Beno Fekonja: 

- povedal je, da je vzpostavitev občinske blagajne oziroma plačevanje položnic brez 

provizije ena od možnosti kako pripeljati vsebino v stari Kranj oziroma kako pritegniti 

ljudi v staro mestno jedro. Strinjal se je z ugotovitvijo občinske uprave, da bi nova storitev 

občino dodatno stala, ker je to nova dejavnost. Na območju MOK je veliko javnih 

zavodov in javno podjetje, podjetje Elektro Gorenjska je izrazilo zanimanje za 

sodelovanje, mogoče bi se temu priključilo tudi podjetje Domplan, kot večinski 

upravljavec večine večstanovanjskih stavb v Kranju. Stroške bi se verjetno dalo 

porazdeliti med ta podjetja. Predlagal je, da se pred glasovanjem razmisli, kako vsak dan 

uporabnike občinske blagajne pripeljati v mestno jedro, ki bodo lahko drugače vrnili s 

potrošnjo v mestnem jedru. 

 

Nada Mihajlović: 

- Podprla je socialno noto organizacije občinske blagajne v MOK, ker položnice za mnoge 

predstavljajo velik mesečni strošek. Strinjala se je s tem, da se vzpostavi v mestnem jedru 

in predlagala, da bi se z zainteresiranimi lahko tudi dogovorili in današnja razprava ne bi 

smela biti že kar zaključek te razprave. 

 

Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance: 

- Pojasnil je, da trenutno ni mogoče odgovoriti na predlog, da bi se blagajna organizirala v 

okviru podjetje Komunala Kranj in da je potrebno to preveriti z vidika kadrov, prostora in 

stroškov. Vzpostavitev občinske blagajne v starem mestnem jedru bo stvar izvajalca in 

prostora in se bo potrebno o tem dogovoriti, glede blagajne v okviru MOK, pa je povedal, 

da je občinska uprava izračunala. Da bi bili s tem preveliki stroški. MOK primernega 

prostora v tem trenutku nima, z vidika varnosti bi ga bilo potrebno primerno urediti. 

Potreben bi bil stalno prisoten usposobljen človek, strošek pa bi predstavljal tudi prenos 

gotovinskih sredstev.  

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Poudarila je, da so verjetno v teh časih notranje rezerve, ki bodo omogočile, da bo storitev 

v celoti malo stala. Ne samo da občani ne bodo plačevali, ampak da se doseže dogovor s 

partnerje, ki bo delal za malo oziroma zaradi svoje promocije brez dodatnih stroškov.  
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Klemen Valter: 

- Menil je, da ideja s podjetjem Komunala ni slabo, vendar je vprašljivo, če je izvedljivo, 

ker bi podjetje potrebovalo dovoljenje za opravljanje plačilnega prometa, kar zadevo 

zapleta. Rešitve so potrebne čim prej in menil, da predlagani predlog ni slab. Objavi naj se 

razpis, ko bodo prispele ponudbe pa se občinska uprava še vedno lahko odloči in razpisa 

ne realizira. Zaradi trenutnih razmer so rešitve potreben takoj in povedal je, da zato 

predlog podpira. 

 

Peter Zaletelj: 

- Menil je, da bodo z vzpostavitvijo občinske blagajne zunanjega izvajalca, vsi občani z 

vseh občin plačevali položnice brez provizije, kar pomeni za občino slab položaj. Podprl 

je predlog svetnika Šušteršiča, da bi moral zunanji izvajalec to, da je izbran, upoštevati kot 

veliko boniteto in postaviti zelo nizko ceno ali pa celo zastonj. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Menila je, da je po izračunih strošek provizije skoraj enak, kot strošek trajnika. Menila je, 

da bi se občini bolj splačalo, da ljudi pouči o postopkih, ki jih morajo narediti, da bi 

plačevali položnice preko trajnika. V tem primeru ne bi imel nihče dodatnih stroškov, 

razlika pa bi bila minimalna. Strošek 0,25 EUR na položnico je nesmiseln in previsok. 

 

Klemen Valter: 

- Predlagal je, da se sklep sprejme samo za rezidente Mestne občine Kranj in ne za vse 

občane, ki bi plačevali položnice. Strinjal se je, da je potrebno ljudi poučiti o možnostih 

plačil s pomočjo trajnika, vendar nimajo vsi te možnosti.  

 

Nada Mihajlović: 

- Povedala je, da sama že nekaj let plačuje položnice na Hrvaškem in tam je vezano na 

domicil podjetja, ki je v občini. Če plačuješ podjetju iz občine je položnica brez provizije, 

v primeru plačila podjetju iz druge občine se plača provizija. 

 

Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance: 

- Pojasnil je, da bodo lahko tisti, ki že imajo trajnike lahko te prekinili in plačevali preko 

občinske blagajne. Brez provizije bo možno plačilo položnic Mestne občine Kranj, vseh 

njenih javnih zavodov in krajevnih skupnosti in podjetij, ki se bodo priključila k pogodbi. 

Veljalo pa bo to za občane Mestne občine Kranj. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Povedal je, da je trajnik koristen, vendar le v primeru, da se podjetje ne zmoti in ti ne 

pošlje večjega zneska kot bi ga pa morala, ker kasnejši ugovori so praktično nični. Menil 

je, da je trajnik ena izmed uveljavljenih stvari, vendar je slabši kot predlagano plačevanje. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Pojasnil je, da je plačevanje položnic brez provizije prioritetno namenjeno socialno 

ogroženim, ki pa večinoma nimajo računalnika, položnice plačujejo z odlogom, ker ne 

vedo kako bi jih sploh plačali. 

 

Župan Mohor Bogataj je predlagal, da se sprejme sklep, ki ga je prebral Mirko Tavčar, 

kateremu se doda: »s tem, da se v čim večji meri upoštevajo pripombe podane v razpravi.« 

Menil je, da je ideja za vzpostavitev občinske blagajne v starem mestne jedru dobra, vendar je 

potem treba računati še na dodatna sredstva za obratovalne stroške, kar je dodaten strošek. 
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Povedal je, da bodo proučili tudi to možnost, ker si želi v mesto pripeljati čim več ljudi. Po 

končani razpravi je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Občinska uprava prične z organiziranjem občinske blagajne Mestne občine Kranj ter z 

zagotovitvijo potrebnih finančnih sredstev za njeno delovanje, kakor tudi z izborom izvajalca 

registriranega za izvajanje plačilnega prometa, s tem, da se v čim večji meri upoštevajo 

pripombe dane v razpravi. 

 

Sprejeto soglasno ( 27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013 – 

dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor. 

 

Stališča komisij: 

 

Vlasta Sagadin je v imenu Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč in 

Stanovanjske komisije povedala, da sta se komisiji strinjali s predlagano dopolnitvijo. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance je povedal, da se je komisija strinjala s 

predlagano dopolnitvijo. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da so se strinjali s 

predlagano dopolnitvijo. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2013. 

 

Sprejeto soglasno ( 24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

C. Prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije na NRP Poslovni prostori 

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor. 

 

Stališča komisij: 

 

Vlasta Sagadin, podpredsednica Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč je 

povedala, da se komisija strinja s predlaganim sklepom. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance je povedal, da se je komisija seznanila s 

predlaganim sklepom, malo pa jih je zmotila nekaj višja cena. 
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Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da niso imeli 

pripomb. 

 

Razprava: 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Povedal je, da je govoril z gospodom Sagadinom, ki je menil, da bi bilo dobro, da se ta 

sklep sprejme, ker se bo olajšal dostop do celotnega urejenega kompleksa. Menil je, da je 

sklep potreben, da se področje primerno uredi. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Iz proračunske postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – svet, podkonta 409000 

Splošna proračunska rezervacija se zaradi zagotovitve sredstev za nakupa nepremičnine – 

parc. št. 167/1, k.o. 2100 – Kranj na NRP 40600050 Poslovni prostori, proračunsko postavko 

211001 poslovni prostori – investicije, podkonto 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov, 

prerazporedijo sredstva v višini 7.268,60 EUR, na NRP 40600050 Poslovni prostori, 

proračunsko postavko 211001 poslovni prostori – investicije, podkonto 420600 Nakup 

zemljišč, prerazporedijo sredstva v višini 25.000,00 EUR in na NRP 40600050 Poslovni 

prostori, proračunsko postavko 211001 poslovni prostori – investicije, podkonto 402944 

Dajatve na področju odmernih odločb DURS, prerazporedijo sredstva v višini 650,00 EUR. 

 

Sprejeto soglasno ( 28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

D. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2013 - 

dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor. 

 

Stališča komisij: 

 

Vlasta Sagadin je v imenu Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč in 

Stanovanjske komisije povedala, da sta se komisiji strinjali s predlagano dopolnitvijo. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance je povedal, da se je komisija strinjala s 

predlagano dopolnitvijo. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da so se strinjali s 

predlagano dopolnitvijo. 

 

Razprava: 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Zanimalo ga je zakaj se na teh zemljiščih lastninske zadeve niso uredile že pred pričetkom 

gradnje, ker to lahko zadevo podraži. Predlagal je, da se pred pričetkom gradnje zadeve 

lastninsko uredijo. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za 

leto 2013. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

E. Sklep Sveta Mestne občine Kranj za koriščenje sredstev za dodatno obnovo 

spremljajočih prostorov pod staro tribuno v Športnem parku Kranj 
 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave. 

 

Razprava: 

 

Igor Velov: 

- Vprašal je ali je na postavki ostalo slabih 30.000 EUR in je potrebno dodati še približno 

toliko, da se to naredi. 

 

Župan, Mohor Bogataj je pojasnil, da je bilo na postavki 100.000 EUR, javni razpis pa je bil 

zmanjšan na 61.000 EUR in s temi sredstvi bodo obnovljene garderobe. Iz ostanka pa bi 

obnovili še kopalnice in hodnike. 

 

Mirko Tavčar, načelnik urada za finance: 

- Pojasnil je, da se spremeni namen, porabljenih pa ne bo nič več sredstev. 

 

Igor Velov: 

- Zanimalo ga je kje je ostanek sredstev, ker je vsota 63.000 in 28.000 manj kot planiranih 

100.000 EUR. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave je pojasnil, da je bila narejena še projektantska 

dokumentacija, dela pa bi izvajalo socialno podjetništvo. 

 

Nada Mihajlović: 

- Pohvalila je strokovne službe, ki so se potrudile in iskale najugodnejšo rešitev, da se bo 

lahko prihranek uporabil za nekaj več, kot je bilo načrtovano. 

 

Beno Fekonja: 

- Menil je, da tak sklep verjetno sploh ni potreben, ker ob predlogu te proračunske postavke 

za obnovo garderob je bilo mišljeno, da v obnovo garderob spada tudi obnova hodnikov in 

kopalnic. Izrazil je upanje, da bo tribuna čim prej obnovljena in služila svojemu namenu. 

 

Igor Velov: 

- Opozoril je, da ne gre za prihranek, ampak netočno oceno investicije. Povedal je še, da bo 

ta sklep podprl in poudaril, da taka tribuna ni enakovredna planirani tribuni, ki pa se je še 

nekaj časa ne bo gradilo. 
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Nada Mihajlović: 

- Povedala je, da bi tudi sama želela, da se večnamenska dvorana naredi, vendar je vsem 

jasno, da trenutno to ni mogoče. Zato se je želela zahvaliti, da se je v tem trenutku 

racionalno realiziralo vsaj to.   

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Pojasnil je, da je bila projektantska vrednost cca. 100.000 EUR, na razpis pa so prispele 

ponudbe od najcenejše 63.000 do najdražje 114.000 EUR.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

V okviru proračunske postavke 141001 Šport – Investicije in investicijski transfer, NRP 

40700042 Obnova štirih kopalnic pod staro tribuno, podkonta 420500 Investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave, se dovoli povečan obseg dela v višini 28.222 EUR v okviru že 

sedaj razpoložljivih proračunskih pravic za obnovo spremljajočih prostorov pod staro tribuno. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

4. ODLOK OD SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe v Uradu direktorja. Na 

predlog Statutarno pravne komisije je z novim zadnjim odstavkom dopolnila prvi člen 

predloga besedila odloka. Ta se glasi: »Mandat članom sveta zavoda prične teči z dnem 

konstituiranja sveta zavoda ne glede na to, kdaj je posamezen član imenovan oziroma 

izvoljen. Članu sveta zavoda, ki je imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda 

se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnemu svetu zavoda.«  

 

Stališča komisij: 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da je njihova 

pripomba upoštevana. 

 

Beno Fekonja, predsednik Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo je povedal, da 

je komisija podprla predlog. 

 

Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da so na komisiji imeli 

kar nekaj pripomb, želeli so, da je svet sestavljen iz 5 članov, vendar če je potrebno, da je 

samo 4 članski bodo spoštovali tako odločitev. 

 

Razprava: 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Opozoril je, da je ponekod v tekstu naveden podpredsednik, ponekod pa namestnik in 

predlagal, da se to preveri in uskladi. 
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Darja Kovačič: 

- Strinjala se je s spremembo, da je namesto 5 članskega samo 4 članski svet. Ni pa se 

strinjala s tem, da sta predsednik in podpredsednik imenovana s strani ustanovitelja in 

menila, da je to mimo zakona. Po zakonu člani izberejo predsednika ali podpredsednika. 

Če ustanovitelj želi imeti večjo vlogo zato je predlagala, da je vsaj podpredsednik s strani 

zaposlenih.  

 

Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe v Uradu direktorja: 

- Povedala je, da je v zakonu navedeno, da člani sami izberejo in poudarila, da bodo lahko 

člani izbirali izmed dveh predstavnikov ustanovitelja kateri bo predsednik in kateri 

podpredsednik. Trenutna situacija v Ljudski univerzi Kranj je taka, da je predsednica ga. 

Pavlovski, predstavnica ustanovitelja, podpredsednica pa je s strani zaposlenih. Zgodilo se 

je, da je predsednica sklicala sejo na drug datum, kot sta želeli predstavnici zaposlenih in 

zato je podpredsednica brez njene vednosti sklicala sejo takrat, ko sta bili predstavnici 

ustanovitelja zasedeni s sejami komisij pred sejo Sveta Mestne občine Kranj. Član s strani 

slušateljev sploh ni bil uradno razrešen, kot je navedeno v odloku, kar pomeni, da bi se 

svet zavoda moral najprej seznaniti z odstopno izjavo, sprejeti odstop in potem svet 

zavoda sproži postopek imenovanja novega člana. S pomočjo bivše v.d. direktorice so 

izpeljali volitve za novo članico sveta, ki je skupaj s predstavnicama zaposlenih razrešila 

predsednico sveta zavoda in nato imenovale novo predsednico sveta zavoda. Zaradi tega 

je predlagano, da sta predsednik in podpredsednik imenovana s strani predstavnikov 

ustanovitelja, da ne bi prišlo do diktature zaposlenih nad ustanoviteljem. 

 

Beno Fekonja: 

- Menil je, da nihče ne želi Ljudske univerze Kranj politično kadrirati ali si jo nasilno 

podrediti, želijo samo, da se zadeve uredijo. To kar se je v zadnjem času dogajalo je 

pokazalo na nezrelost nekaterih zaposlenih glede upravljanja z javnim zavodom. Ljudska 

univerza je uspešen javni zavod in to kar so si zaposlene tam privoščile meče čudno luč na 

zavod. To kar je predlagano v spremembi odloka pomeni samo to, da se sistem delovanja 

javnega zavoda uredi. Kako bodo delali zaposleni v javnem zavodu pa je odvisno od njih, 

ne pa od sveta zavoda, ki se sestane nekajkrat na leto. Ključno sporočilo mestnega sveta bi 

moralo biti, da delajo tisto, za kar je javni zavod ustanovljen, da dobi čim več slušateljev, 

da bo ustanova normalno delovala. S tem, ko bo svet sprejel predlagane spremembe bo 

naredil red in sporočil, da morajo javni zavodi ostati v javnih rokah, z njimi je treba 

poslovati kot dober gospodar.  

 

Igor Velov: 

- Menil je, da ni tu zato, da bi sodil kaj je prav in kaj narobe. Poudaril je, da zakon ne 

nalaga, morata biti v svetu zavoda le dva predstavnika ustanovitelja in dva zaposlenih 

ampak dopušča možnost petega člana s strani slušateljev. Predlagal je, da se vključi petega 

člana, ker bi moral biti v svetu zavoda tudi član zainteresirane javnosti, v tem primeru 

uporabniki. Poudaril je, da ni v redu, da ima ustanovitelj diktaturo nad zaposlenimi. In 

ponovno predlagal, da je svet zavoda sestavljen iz 5 članov, predsednik sveta pa ima lahko 

večjo vlogo pri glasovanju takrat, ko je glasovanje neodločeno. 

  

Nada Mihajlović: 

- Povedala je, da je država status predsednika in podpredsednika uredila pred časom za vse 

svoje zavode in oba sta predstavnika ustanovitelja.  
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Igor Velov: 

- Poudaril je, da s tem nima težav, vendar pa se mu ne zdi prav, da si ustanovitelj prisvaja to 

ustanovo. Z ukinjanjem petega člana sveta zavoda ustanovitelj briše glas uporabnikov.  

 

Vlasta Sagadin: 

- Menila je, da je sprejem tega odloka nujno potreben, da se prekine trenutno stanje. Lahko 

je tudi samo začasen ukrep. Dva meseca svet zavoda ne počne drugega, kot pa se ukvarja 

sam s seboj. Pojasnila je, da odkar na razpisu za direktorja ni uspela kandidatka 

zaposlenih, ker ni izpolnjevala enega od pogojev, zaposleni nasprotujejo. Glede 5 članov 

sveta se je strinjala s svetnikom Velovom, pojasnila pa je, da je bil predstavnik 

uporabnikov odsoten že v prejšnjem mandatu. Nekateri programi trajajo samo nekaj 

mesecev in predstavnik uporabnikov lahko da ni več uporabnik. Izkušnje iz preteklosti 

kažejo, da uporabniki svojega glasu v svetu zavoda nočejo izkoristiti. Predlagala je, da se 

odlok s pripombo statutarno pravne komisije sprejme, da bo svet zavoda lahko pričel 

normalno delovati. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Predlagal je, da se poišče rešitev in se ne imenuje predstavnika uporabnikov ampak 

nekoga iz civilne družbe. Menil je še, da svet zavoda ni problematičen ampak se pojavi 

problem vodenja, ker se na vodstven položaj imenuje človeka, ki nalogi ni dorasel. Sam 

ugotavlja, da vodstveni delavci ne znajo komunicirati z zaposlenimi, ustanoviteljem in 

uporabniki. Svet zavoda naj bi skrbel za zakonitost delovanja zavoda. Apeliral je na 

svetnike, da v bodoče na vodstvene položaje imenujejo kandidate, ki so sposobni vodenja. 

 

Beno Fekonja: 

- Menil je, da je pri delovanju Ljudske univerze pomemben ustanovitelj, ki je ustvaril 

pogoje, da se dejavnost izvaja. Zaposleni v zavodu niso zreli, da bi izvajali stvari znotraj 

zakonskih omejitev tako kot je treba. 

 

Igor Velov: 

- Povedal je, da ga ne zanima kdo ima prav, želel pa je, da se loči zaposlene in sestavo sveta 

zavoda. Poudaril je, da ni proti temu, da ima MOK večino v svetu zavoda, vendar je želel, 

da so med člani sveta zavoda tudi predstavniki uporabnikov. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Menil je, da zaposleni na Ljudski univerzi ne morejo omejevati demokracije mestnega 

sveta in poudaril da ne vidi razloga, da je v svetu zavoda prisoten predstavnik 

uporabnikov. Poudaril je še, da bi bilo potrebno nujno preveriti revizijo finančnega 

poslovanja, ker kolektiv brani lastne interese, ne pa interese Ljudske univerze in mestni 

svet ne more dopustiti take zmešnjave, kot je sedaj. Ustanovitelj nisi politično 

odgovornost za delovanje javnega zavoda, zato se mora tako tudi obnašati. 

 

Igor Velov: 

- Poudaril je, da s tem glasovanjem dajejo signal, kako razumemo demokratično odločanje. 

 

Klemen Valter: 

- Ustanovitelj je dolžan poskrbeti, da se prekine obstoječe stanje. Ni nujno da je predlog 

spremembe odloka, ki je v obravnavi najboljši, v tem trenutku je edino smiseln, če pa ne 

bo deloval pa bodo lahko o njem razpravljali tudi čez pol leta. Bistveno je, da se v zavodu 
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vzpostavi normalno stanje, da bo zavod lahko deloval tako, kot je do sedaj. Predlagal je, 

da se predlog podpre, če pa se bo pokazalo, da to ne funkcionira, bo potrebno poiskati 

drugo, boljšo rešitev. 

 

Nada Mihajlović: 

- Zanimalo jo je ali zavod ima interne akte, če tako sklicujejo seje, kot je bilo pojasnjeno. 

Predlagala je, da se to preveri in uredi. 

 

Župan, Mohor Bogataj je povedal, da odlok ni večen in da če bodo ugotovili, da ne deluje bo 

predlagana sprememba odloka. Povedal je, da tisti, ki podpirajo, da ima svet zavoda 5 člansko 

sestavo, ne bodo potrdili sklepa, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku. Če skrajšani 

postopek ne bo sprejet, bo odlok predložen še enkrat v drugi obravnavi. Svetniki, ki pa se 

strinjajo s predlagano 4 člansko sestavo, pa bodo podprli, da se odlok sprejem po skrajšanem 

postopku. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da so njegove pripombe tako tehtne, da odlok ne more biti sprejet po skrajšanem 

postopku. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska 

univerza Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 28 PRISOTNIH: 23 ZA, 2 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Ljudska univerza Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 23 ZA, 2 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da župan ni pravilno izpeljal postopka in da je zamenjal hitri postopek in 

skrajšani postopek in poudaril, da tudi če bi bil to skrajšani postopek, ki ga ureja 100. člen  

poslovnika, ni bil pravilno izpeljan. Skrajšani postopek se lahko zapelje samo v 5 primerih 

in trdil je, da ta primer ne izpolnjuje nobenega od teh petih pogojev. Prosil je župana, da 

razmisli o tem in da zadevo popravi. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Povedal je, da je župan ob predstavitvi poteka 27. seje na začetku poteka, na začetku seje 

povedal, da v kolikor na predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj v prvi obravnavi ne bo bistveni 

pripomb, bo predlagal, da se v skladu s 100. členom Poslovnika Sveta MOK, odlok 

sprejme po skrajšanem postopku. V razpravi je župan govoril o enofaznem postopku, 

ampak na začetku je pa eksplicitno povedal, da bo to točko, če ne bo bistvenih pripomb 

povedal, peljal po skrajšanem postopku. Poudaril je, da bi kot bistveno pripombo lahko 

smatrali pripombo svetnika Velova, kar pa je dal župan na glasovanje in da skrajšan 
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postopek ne bi mogel biti opravljen, če bi temu predlogu župana nasprotovala najmanj 

tretjina navzočih članov sveta. Ker pa predlogu ni nasprotovala ena tretjina prisotnih 

članov sveta, se pravi se je svet strinjal s skrajšanim postopkom, zato je dal župan na 

glasovanje še drugi sklep.  

 

Stanislav Boštjančič: 

- Predlagal je županu, da ko se enkrat glasuje o posamezni zadevi, točko zapre in se o njen 

ne razpravlja več, ker bi bila to izguba časa. Če se svetnik Velov s tem ne strinja, lahko 

sproži ustrezne pravne postopke. 

  

Igor Velov: 

- Vztrajal je, da je bila njegova pripomba tehtna in da do takega glasovanja, kot je bi sploh 

ne bi smelo priti. 

 

 

5. ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Marko Hočevar iz Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe. 

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo ni imela pripomb na predlagani 

odlok. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da je komisija dala 

svoje pripombe in opozoril, da bi bilo potrebno preveriti ali lahko uredba oziroma sklepi vlade 

vplivajo na občinsko zakonodajo. Menil je, da je, da bi morala biti občinska zakonodaja v 

celoti odvisna od državnega zbora, kot pristojnega organa za sprejem predpisov. Predlagal je, 

da mestni svet sprejem sklep, da se zadolži občinsko upravo, da pri pristojni parlamentarni 

službi, ne vladni do druge obravnave ugotovi kakšna je vloga uredbe ali je uredba obvezna za 

spremembo odloka ali ni. Kakšen pravni značaj ima uredba na pravne akte občine, na odloke. 

Do druge obravnave naj se to razčisti, ker vse spremembe temeljijo na uredbi in nekih 

spremenjenih pravilnikih. Pristojna parlamentarna služba naj na ta vprašanja odgovori. 

Statutarno pravna komisija vztraja na danih pripombah. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da je bila na komisiji 

obsežna razprava, kako določila iz odloka vpeljati predvsem v primestne krajevne skupnosti. 

Tam kjer je kanalizacija je enostavno. Krajevne skupnosti niso dobile nobenih navodil, kako 

bi naredili prvi del, da bi se res lahko gošča odvažala oziroma kako tam, kjer greznice sploh 

ni, kako tam, kjer je speljano v kanalizacijo pa ne vedo katero. Na ta vprašanja bi bilo 

potrebno najprej odgovoriti, potem pa bi lahko podprli odlok. Komisija za krajevne skupnosti 

je predlagala umik odloka, predlagatelj pa je menil, da bi se morala opraviti vsaj razprava, s 

čemer se je komisija strinjala in čaka odgovore v fazi do predloga odloka. 

 

Razprava: 
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Klemen Valter: 

- Menil je, da je razmišljanje svetnika Boštjančiča na mestu. Treba je preveriti ali uredba, ki 

je podzakonski akt, ki ga sprejme vlada torej izvršilna veja oblasti, je obligatorna, obvezna 

pravna podlaga za lokalno skupnost za sprejem svojih odlokov. To je pomembno zato, ker 

se potem vzpostavi vprašanje ali je treba z odlokom urediti točno tako in nič drugače, kot 

piše v uredbi ali lahko kakšno zadevo uredimo drugače. Strinjal se je s svetnikom 

Boštjančičem, da je sledenje podzakonskim aktom, ki jih sprejema vlada v nasprotju s 

pravno državo. Lokalna skupnost je tudi po ustavi ločena od države in sprejema odloke 

izključno na podlagi zakona in ustave. Menil pa je, da občina lahko, ne mora povzeti 

uredbo in jo urediti tudi malo drugače. Podal je pripombo, ki jo je obravnavala Statutarno 

pravna komisija, da se v tretjem odstavku 50. člena navaja, da se osnova za obračun 

odvajanja in čiščenja komunalnih in odpadnih voda, določa glede na količino pitne vode 

merjeno z obračunskimi vodomeri. Pojasnilo na komisiji je bilo, da naj bi tako določala 

vladna uredba in da se glede tega ne da veliko narediti. Menil je, da je to problem pri tistih 

odjemalcih, ki so člani tako imenovanih vaških vodnih zadrug, ki imajo tudi vodomere, 

števce in niso pavšalisti, kako se bo pri tistih odmerjala količina porabljene vode. Tega 

modela v predlaganem odloku ni in to bi bilo potrebno urediti, vladna uredba pa tega ni 

predvidela. Pridružil se je predlogu svetnika Boštjančiča, da se pri zakonodajno pravni 

službi parlamenta poizve ali je uredba in drugi podzakonski predpisi obligatorna pravna 

podlaga za sprejem občinskih odlokov. Potem bo pri oblikovanju občinskih odlokov 

mogoče delo malo lažje. 

 

Jakob Piskernik: 

- Menil je je, da bi se v določenih členih lahko določene zadeve bolje uredile in predlagal: 

- V 11 členu, pod alinejo 3 je menil, da izvajalec funkcije javne službe dela nadzor v 

interesu, da je investicija dobro izvedena, zato je nelogično, da je strošek priključka stvar 

uporabnika in menil, da bi moral biti strošek nadzora, strošek javne službe, 

- V 15. členu je razmišljal o možnosti, da ne bi bilo tako togo, res je, da so priključki 

narejeni tako, da se lahko odvod koristi le iz pritličja, kjer pa so terase, pa je morda za vse 

uporabnike cenejše skupaj z javno službo, da odlok dopustil možnost, da v teh primerih 

kanalizacija toliko nižja, da se lahko priključi iz kletnih prostorov. Predlagal, je da se 

vključi varianta, če je to možno, 

- Pri 27. členu je menil, da je tretja alineja odveč, ker če javna služba prevzema priključke, 

potem mora v primeru nepravilno izvedenega priključka prevzeti odgovornost; 

- Za 54. člen je menil, da je malo preveč raztegljiv, pod omrežnino je praktično zajeto čisto 

vse in sposoben izvajalec lahko vključi čisto vse stroške. Menil je, da bi jih bilo potrebno 

natančneje opredeliti. Predlagal je, da se prouči in določi na odstotek, koliko bi smelo biti. 

- V 57. členu je razmišljal, da je maksimalni 5 % delež, ki je omejen na stroške kapitala 

izredno velik. Če so vsi stroški upoštevani zakaj je tako velik odstotek in predlagal, da bi 

se zmanjšal. 

- V 58. členu govori, da je za padavinske vode ključ pitna voda in menil, da tu ni povezave 

in menil, da gre za napako v tekstu, ker ne more biti padavinska voda odvisna od pitne.  

- Nekajkrat je opredeljeno, da v kolikor zadeva ni pravilno urejena, če ne plača v 8 dneh 

kljub opominu, da se zadeva prekine. Ni si predstavljal, kako se to odraža, če se v hiši 

prekine, kam bo potem odtekalo. Menil je, da je za neplačnike potrebno najti drug način, 

ne pa prekinitev kanalizacije. 

- Povedal je še, da bo z novim zakonom za vse greznice potrebna čistilna naprava zato je 

predlagal, da se komunalo zadolži, da bi pristopila organizirano k tej akciji. Potrebno bi 
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bilo posredovat naslov na katerega se lahko tisti, ki želijo to zgraditi, na katerega se lahko 

obrnejo za izvedbo. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Strinjal se je s svetnikom Boštjančičem in menil, da bi morali najprej izglasovati sklep, da 

se postavi vprašanje parlamentarni pravni službi, da odgovori na vprašanje. Če bo 

odgovor, da ni potrebno, da lokalna skupnost upošteva uredbo vlade, potem bo občina 

zadevo lahko uredila po svoji meri.  

 

Župan Mohor Bogataj je pojasnil, da je občinska uprava dolžna pridobiti to mnenje pred 

obravnavo odloka v drugi obravnavi, zato dodatno glasovanje ni potrebno. Po končani 

razpravi je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Mestne 

občine Kranj – prva obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ – 1. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Marko Hočevar iz Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe. 

 

Stališča komisij: 

 

Nataša Robežnik, predsednica Komisije za turizem je povedala, da komisija predlaga sprejem 

odloka. 

 

Klemen Valter je v imenu Statutarno pravne komisije povedal, da komisija ni imela pripomb. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da komisija ni imela 

pripomb. 

 

Razprava: 

 

Igor Velov: 

- Povedal je, da ko je član statutarno pravne komisije in ko obstajata dve varianti, ki sta obe 

zakoniti, nima kot član te komisije pravice reči, da predlog župana ni zakonit. Po vsebini 

pa ima kot svetnik pravico to povedati. Menil je, da je grdo, da mu očitajo, da bi to lahko 

povedal že na statutarno pravni komisiji, s seje katere je moral oditi predčasno, udeležil pa 

se je je, da je zagotovil sklepčnost komisije. Opravičil se je za to izvajanje, ker pri točki o 

Ljudski univerzi tega ni mogel povedati. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

 



 

16 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod 

za turizem Kranj – prva obravnava. 

 

Sprejeto soglasno ( 22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

7. OBVEZNA RAZLAGA 35. ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH 

POGOJIH ZA MORFOLOŠKE CELOTE DOBRAVE, SORŠKO POLJE, 

ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE IN UREDITVENI NAČRT GOLNIK TER 

PRIPADAJOČIH STROKOVNIH PODLAG 

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor in povedal, da 

so svetniki na mizo prejeli popravljeno besedilo obvezne razlage, z vključenimi pripombami 

statutarno pravne komisije. 

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo ni imela pripomb in soglaša z 

obvezno razlago. 

 

Klemen Valter je v imenu statutarno pravne komisije povedal, da so bile pripombe komisije 

upoštevane v predloženem gradivu. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se obvezna razlaga 1.1 točke 35. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove 

Golnika ( Ur. l. RS, št. 72/04, 68/05, 22/06-popr., 16/04-avt.razlaga, 64/08 in 33/10) 

 

Sprejeto z večino glasov ( 20 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

8. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI 

OBČINI KRANJ  - NADALJEVANJE OBRAVNAVE 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport je povedla, da se je 

seznanila s pravilnikom in predlaga njegov sprejem. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se je komisija 

seznanila s pravilnikom. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 
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SKLEP: 

 

Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 25 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

9. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O UPORABI  

JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN V MESTNI OBČINI KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport je povedla, da komisija 

predlaga, da se pravilnik sprejme. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se je komisija 

seznanila s predlogom.  

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi javnih športnih 

objektov in površin v Mestni občini Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

10. PROGRAM ŠPORTA MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2014 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport je povedla, da komisija 

predlaga sprejem. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da komisija ni imela 

pripomb.  

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Program športa v Mestni občini Kranj za leto 2014. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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11. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA LETO 2013 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Bohorič, predsednik Komisije za nagrade in priznanja. 

 

Razprava: 

 

Darja Kovačič: 

- Povedala je, da je zelo čustveno prizadeta z vsem, kar se dogaja okrog Ljudske univerze 

Kranj. Povedala je, da se v 21 letih, ko je vodila Ljudsko univerzo Kranj o njej ni slišalo 

toliko, kot se sliši sedaj, ko je ne vodi več. Glede nepravilnosti v njenem poslovanju je 

povedala, da je bilo v času njenega delovanja kar nekaj revizij, v zadnjih 5 letih so bile 3. 

Za vsa prejeta sredstva so imeli revizijo in v vseh je sama aktivno sodelovala, ker je vodila 

projekte in nikoli ni bilo nič narobe. Poudarila je, da je 21 let delovala v prid Ljudske 

univerze Kranj, nikoli ni sklepala škodljivih pogodb, nikoli ni sklepala »hude« svetovalne 

pogodbe, vse je delala sama. Povedala je, da ima občutek, da se na njo zgrinja nezaupanje, 

da je bilo v času njenega vodenja marsikaj narobe. Poudarila je, da je bilo verjetno kaj 

narobe, vendar nehote in nezavedno, ker je po najboljših močeh delovala v prid tej 

ustanovi. Strinjala se je s tem, da če pride do nekega suma, da je potrebna revizija. Menila 

pa je, da bi sama lahko za vse skupaj izvedela na drugačen način, kot na je. S predlogom 

za priznanje je bila seznanjena šele, ko je videla gradivo in bila počaščena. To ji je veliko 

pomenilo, ker je menila, da je predlagatelj župan opazil njeno delo in to, da je bilo v vseh 

21 letih veliko narejenega. Prizadelo pa jo je, ker je župan v tem času ni nikoli poklical in 

povprašal za mnenje, vse je izvedela šele iz gradiva in novinarjev. Ponovno je poudarila, 

da ni imela občutka, da bi delala narobe, v vseh letih je delala za dobrobit ustanove, ki jo 

je vodila. Menila je, da bo enkrat prišla resnica na dan. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Za leto 2013 se podeli en naslov častni občan Mestne občine Kranj. 

    Naslov častni občan Mestne občine Kranj prejme: 

 gospod France Pibernik za bogat prispevek pri ohranjanju slovenskega jezika in literature 

in za obsežno literarno zapuščino. 

 

2. Za leto 2013 se ne podeli nagrade Mestne občine Kranj. 

 

3. Za leto 2013 se podeli ena listina o priznanju Mestne občine Kranj. 

    Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2013 prejme: 

 gospa Branka Perne za dolgoletno aktivno in požrtvovalno delo v humanitarnih 

organizacijah, ki skrbijo za osebe z motnjo v duševnem razvoju. 

 

4. Za leto 2013 se podelita dve veliki plaketi Mestne občine Kranj. 

    Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2013 prejmeta: 

 gospod Vasja Doberlet za izjemne dosežke na področju fotografske umetnosti in za 

izstopajoče, prepoznavno in karizmatično delovanje ter predsedovanje Fotografskem 

društvu Janez Puhar Kranj; 
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 gospa Vlasta Sagadin za dolgoletno angažiranje na družbenem in političnem področju ter 

prizadevanje za demokratizacijo družbe. 

 

5. Za leto 2013 se podeli velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj. 

    Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2013 prejme: 

 gospod Alojz Štirn za 60-letno uspešno slikarsko delovanje. 

 

Sprejeto soglasno ( 26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

12. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 
1. Smiljana Vončina Slavec: 

- Zahvalila se je za odgovor na njeno pobudo, da bo pred razpravo o sprejemanju proračuna 

za leto 2014 svetnikom predložen predlog prioritet projektov. Ponovno je dala pobudo, da 

se pri obravnavi tako pomembnega dokumenta, kot je prioriteta projektov za naslednje 

obdobje, povabi na konstruktiven sestanek tudi opozicijo. Predlagala je da vodja 

programskega sveta in župan organizirata tak sestanek.  

- Želela je, obveznosti čistilnih naprav za tiste, ki bodo po določenem letu imeli greznice, 

da komunala oblikuje nek projekt za občane, z navodili in usmeritvami za reševanje 

individualnih težav, za občane, da bodo vedeli kaj so dolžni narediti, kaj je najbolj 

primerno in da bo lahko skupina občanov mogoče lahko povzela tak dokument za 

pripravo skupnega javnega naročila. Dala je pobudo, da komunala pripravi strokovna 

izhodišča.  

- Predlagala je, da bi svetniki dobili podrobno razlago o celotnem postopku pravilnosti ali 

nepravilnosti današnjega sprejemanja sklepov glede Ljudske univerze. Menila je, da je 

bila razprava preveč čustvena in so čustva preglasila argumente. Zato je želela, da dobijo 

natančno pojasnilo, kako je bilo s postopkovnim delom in s pravilnostjo sklepanja.  

 

2. Alenka Primožič: 

- Povedala je, da je v mestnem jedru kar nekaj zapuščenih hiš, ki ne le kazijo izgled, ampak 

so tudi nevarne zaradi razpadanja fasad, streh dimnikov. Zanimalo jo je kaj bo MOK 

storila, da bo zaščitila svoje ljudi in lastnino in izboljšala izgled mesta. Povedala je še, da 

odgovor, da MOK ne more storiti nič, ker ni lastnica objektov ni zadovoljiv, ker je 

ogrožena varnost ljudi, stožci in napisi pa ne zadoščajo, ker kvarijo izgled.  

 

3. Vlasta Sagadin: 

- Zahvalila se je za izčrpen odgovor Alpetourju, glede promoviranja nove avtobusne proge 

15. Menila je, da nova proga ni zadosti promovirana oziroma označena. Nekateri vozniki 

avtobusa na tej progi pa so predlagali spremenjeno progo, da bi proga peljala tudi mimo 

Globusa.  

- Na prejšnji seji je z dvema fotografijama krajana Trstenika opozorila na odlagališče 

gradbenega materiala in dobila zelo zanimiv odgovor, ga je gradbeni material v 

pristojnosti republiške gradbene inšpekcije. Sama je posnela te dve odlagališči gradbenega 

materiala in pokazala posnetke na katerih je poleg peska tudi star asfalt. Zanimalo jo je v 

čigavi pristojnosti je to in ali imata lastnika zemljišč dovoljenje.   

 

Župan Mohor Bogataj je odgovoril, da so šle inšpekcije na teren, odgovora pa v tem trenutku 

ga. Sagadin ne more dobiti, ker na seji ni vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva, g. 

Zadnika. 
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Vlasta Sagadin: 

- Želela je, da občina postopa v skladu s pristojnostmi in do naslednje seje odgovori ali 

lastniki zemljišč imajo dovoljenje, ali je to urejeno »na črno«, kakšni bodo ukrepi.   

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Povedal je, da če inšpekcijski organ v okviru Mestne občine Kranj ni pristojen, potem 

morajo zadevo odstopiti državi, da bo lahko ukrepala republiška inšpekcija.  

 

Vlasta Sagadin: 

- V imenu kmetija na Trati pri Zgornji Besnici je predlagala, da se prouči problematiko 

kmetije Okorn, ki ima kmetijo na eni strani ceste, gospodarski del pa na drugi strani ceste. 

Cesta poteka skozi njihovo kmetijo in jo razdeli na 2 dela, po njej pa divjajo vozniki. 

Prosila je, da se prouči možnost upočasnitve prometa z ležečimi policaji, prometnimi 

znaki ali kako drugače. – slikovna priloga  

 

4. Igor Velov: 

- Zanimalo ga je kaj se dogaja s trgovino v centru, o kateri so govorili na junijski seji. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Odgovoril je, da je bila 25. 9. 2013 podpisana pogodba za najem 94 m2 stavbe na 

Glavnem trgu 1.  

 

5. Nataša Robežnik: 

- Povedala je, da so se na komisiji za turizem pogovarjali o prometu v starem mestnem 

jedru. Skozi mestno jedro se še vedno vozi ogromno avtomobilov, čeprav je zaprto za 

promet. Ponovno je predlagala, da se preveri kdo vse je upravičen za dovolilnico in se 

dovolilnice pobere vsem, ki do njih niso upravičeni ali pa naj se spremeni pravilnik, kdo je 

upravičen, da prejme dovolilnico;  

- Opozorila je na mirujoči promet, mesto je še vedno zaparkirano. Pozvala je občinsko 

upravo, da se občinski redarji večkrat sprehodijo skozi mestno jedro in sankcionirajo 

nepravilno parkirana vozila;  

- Novo označena parkirišča pri Kokrškem mostu, tam kjer je bila okrepčevalnica Pinki ne 

spadajo na to mesto, potrebno bi bilo razmisliti o umiku teh parkirišč;  

- Povedala je še, da se je v zadnjem tednu nanjo obrnilo kar nekaj krajanov Orehka in 

Drulovke, ki jih zanima kaj se dogaja s čistilno napravo. Predlagala je, da občina ponovno 

organizira sestanek s krajani in jim pojasni kaj se bo gradilo, terminski plan, kaj to pomeni 

za prebivalce. 

 

Saša Kristan: 

- Zahvalila se je odgovore na postavljena vprašanja na prejšnji seji, za nekatere pa je 

menila, da so napisani samo zato, da je nekaj odgovorjeno in s takimi odgovori ni 

zadovoljna. Povedala je, da je narobe navedla da se ne vidijo prehodi za pešce v Savski 

loki, mislila je na Savski otok. Tudi odgovor glede preglednosti pri Planetu Tuš se je ni 

zdel ustrezen.  

- Glede odgovora o hrupu letal, ki je bil posredovan na mizo, pa je pojasnila, da ga ni 

uspela podrobneje prebrati in se bo pripravila do naslednje seje. 
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Bojan Homan: 

- Odgovoril je svetnici Robežnikovi glede čistilne naprave v Zarici in menil, da je prav, da 

so s tem, kar bo pojasnil, seznanjeni tudi ostali člani sveta. Povedal je, da je prioriteta 

Mestne občine Kranj projekt GORKI in prosil svetnike, da pri tem projektu pomagajo po 

svojih močeh. Povedal je, da se bo v Zarici gradila nova čistilna naprava na novi lokaciji, 

da bo lahko ta čas stara čistilna naprava nemoteno obratovala, obratovalno dovoljenje ima 

do leta 2014. Po izgradnji nove, se bo stara lahko porušila, ker vsi izračuni kažejo, da 

stare, ki je iztrošena in izrabljena nima smisla obnavljati. O gradnji nove čistilne naprave 

se govori že preteklih 6 let, ko se je prejšnja občinska oblast tako odločila. Nova čistilna 

naprava bo bližje naselju, ker je v drugo smer proti Kranju, nogometno igrišče, podjetje 

Dinos. Tako je predvideno že od leta 1974, ko se je gradila stara čistilna naprava, če bi 

bila potrebna širitev obstoječe čistilne naprave ali gradnja nove. V tem trenutku je vložena 

vloga za gradbeno dovoljenje, pridobiva se okoljevarstveno dovoljenje. Pri pridobivanju 

okoljevarstvenega dovoljenja je bilo 17 strank v postopku in 1 posebno. Na 

okoljevarstveno dovoljenje se lahko pritožijo tisti krajani, ki prebivajo v vplivnem 

območju, ne pa kdorkoli. S 17 se je Mestna občina Kranj pogodila in ti so umaknili 

zahtevek s 35 točkami pripomb. Posebej pa nastopa gospa Eva Premk Bogataj, ki je bila 

že nekajkrat vabljena na razgovor, vendar jo je nemogoče dobiti, ne na razgovor, ne po 

telefonu. Obravnavo na ARSO (Agenciji RS za okolje) so na njihovo željo prestavili iz 

29. 10. na 5.11. 2013. Te dni so po naselju Drulovka nosili nepodpisane letake s katerimi 

so pozivali krajane na obravnavo v picerijo Corner, ki bo v sredo, 23. 10. Prosil je vse 

skupaj, naj ne nasedajo ampak naj pomagajo, da bo čim prej prišlo do gradnje nove 

čistilne naprave. Poudaril je še, da so bile v šoli predstavitve projekta, najbližji krajani so 

šli v Nemčijo na ogled primerljivih čistilnih naprav. Stalni sestanki so s predstavniki 

krajevne skupnosti, z ljudmi v vplivnem območju.  

 

Nataša Robežnik: 

- Ponovila je predlog, da bi bilo zaradi vsega smiselno, da se ponovno organizira sestanek s 

krajani.  

 

6. Jakob Piskernik: 

- Povedal je, da se je na področju bivše tovarne IBI močno povečal promet. Na križišču 

Ceste Staneta Žagarja in Jelenčeve ulice je s kranjske smeri težko zaviti v levo. Predlagal 

je, da se prouči možnost puščice na semaforju za zavijanje levo.  

 

Igor Velov: 

- Poudaril je, da upa, da se bo problematika o kateri je govoril podžupan Homan rešila in 

vprašal, ali ima v primeru, da se gradbeno dovoljenje ne bo pridobilo kmalu, to kakšen 

vpliv na projekt izgradnje kanalizacije. 

 

Bojan Homan: 

- Povedal je, da računajo na to, da naj bi gradbeno dovoljenje pridobili enkrat v decembru 

in da računajo na vse možnosti. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Prosila je, da se pri pripravi proračuna za leto 2014 upošteva problematiko Glasbene šole 

Kranj. Glasbena šola je locirana na dveh lokacijah. Povedala je, da objekt na Trubarjevem 

trgu razpada. Omet se kruši in tisti, ki večkrat hodijo na otroško igrišče na Pungartu lahko 

spremljajo kako objekt razpada. Predlagala je, da se uredi vsaj fasada in kazi urejeno 

mestno jedro.  



 

22 

 

 

 

 

Nada Mihajlović: 

- Dodala je, da so že pred leti predlagali, da se obnovi vsaj fasada proti otroškemu igrišču, 

ki je najbolj poškodovana. Podprla je predlog svetnice Sagadinove, da se najde rezerva za 

poseg na vzhodnem delu fasade.  

 

7. Jure Kristan: 

- Predlagal je, da se je potrebno potruditi, da se v državne investicije uvrsti sanacija 

Gaštejskega klanca, ki je zaradi vedno večjih razpok že nevaren.  

- Na komisiji za krajevne skupnosti je predsednik KS Goriče povedal, da je bilo v športni 

dvorani ob šoli v Goričah kar nekaj reklamacij. Izvajalec pa ni še nobene saniral. 

Predlagali so, da se ustavijo plačila, dokler napake v garancijski dobi niso odpravljene.  

 

8. Mag. Drago Štefe: 

- Zahvalil se je za odgovor, glede talnega označevanja na stranskih ulicah in poudaril, da že 

5 let niso bile označene in se na nekaterih stranskih ulicah sploh ne poznajo. Prosil je, da 

se to preveri.  

- Opozoril je na nekatera krožišča, ki imajo v iztekih položene kocke in ko čez nekaj kock 

izpade se tam čez asfaltira. Prosil je, da se to uredi na boljši način, ker je to talna 

arhitektura,  ki naj bo prav tako lepa.  

 

Igor Velov: 

- Opozoril je na oljne madeže, ki se pojavljajo po mestnem jedru. Menil je, da je to grdo in 

da bi bilo potrebno vztrajati, da se lahko parkira le na za to dovoljenih mestih.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler  

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

 

 


