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Številka: 900-4/2012-3-(41/04) 

Datum:   22. 02. 2012 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 

 

12. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 22. 02. 2012, 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: Irena Ahčin, Stanislav Boštjančič, 

dr. Ilija Dimitrievski, Evstahij Drmota, Beno Fekonja, mag. Janez Frelih, Alojz 

Gorjanc, mag. Branko Grims, Bojan Homan, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Ludvik Kavčič, 

Jure Kristan, Saša Kristan, Jože Lombar, mag. Andrejka Majhen, Nada Mihajlović, 

Matej Gal Pintar, Alojz Potočnik, Alenka Primožič, Nataša Robežnik, Vlasta Sagadin, 

mag. Drago Štefe, Gregor Tomše, mag. Andreja Valič Zver, Klemen Valter, Igor Velov, 

Smiljana Vončina Slavec, Zmagoslav Zadnik in Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili Janez Bohorič, mag. Alenka Bratušek in mag. Hermina Krt.  

 

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

– direktor občinske uprave, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v Uradu 

direktorja, Sašo Govekar – vodja Službe za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve v 

Uradu direktorja, mag. Marko Hočevar – načelnik Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe, Nada Bogataj Kržan – načelnica Urada za družbene 

dejavnosti, Brane Šimenc - načelnik Projektne pisarne, Boštjan Gradišar – načelnik 

Urada za okolje in prostor, Milena Bohinc – analitik v Uradu direktorja, Svetlana 

Draksler – analitik v uradu direktorja in Irena Komatar iz podjetja Axis d.o.o. pri 5. 

točki. 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj je uvodoma povedal, da so na mize prejeli: seznam 

sklepov delovnih teles Sveta MOK, odgovore na svetniška vprašanja, k 3. točki 

Premoženjske zadeve - A. Montažna večnamenska dvorana s pokritim drsališčem je 

posredovana sprememba gradiva, k 3. točki Premoženjske zadeve se uvrsti nova H. 



2 
 

zadeva - Pomoč delavcem družbe Gradbinec GIP d.o.o., k 3.D. Premoženjski zadevi je 

posredovan umik dela parcel, k 5. točki - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 

Mestni občini Kranj je posredovana dopolnitev gradiva k prvi obravnavi . 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Ker je predlagateljica točke o javnem podjetju Komunala Kranj, ga. mag. Alenka 

Bratušek zaradi prestavitve seje odsotna, je prosila, da se ta točka prestavi na 

naslednjo sejo. 

 

Nada Mihajlović: 

- Predlagala je, da se pri točki vprašanja, pobude in predlogi članov sveta poda 

informacija o Gorenjski univerzi in prosila, da se ji takrat da besedo. 

 

Župan Mohor Bogataj je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Z dnevnega reda se umakne 9. točka Poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala 

Kranj za leti 2010 in 2011. 

 

Sklep ni bil sprejet ( 25 PRISOPTNIH: 10 ZA, 15 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

Po tem je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.1.2012 ter poročila 

o izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije  

5. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Kranj – 1. obravnava 

6. Informacija o izvajanju programa Gorki-2. faza 

7. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 

8. Aktivnosti na področju zmanjševanja škode zaradi alkohola 

9. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Kranj za leti 2010 in 2011 

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet (22 PRISOTNIH: 17 ZA, 1 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. SEJE SVETA Z DNE 18. 01. 2012 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave je povedal, da je bilo na 11. seji sprejetih 7 

sklepov, ki so izvršeni oziroma je izvrševanje v teku. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Želela je, da se pri točki 5. Reševanje problematike otroškega varstva dopolni 

zapisnik in navede razprava, ne pa samo razpravljavci. 
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5. REŠEVANJE PROBLEMATIKE OTROŠKEGA VARSTVA – 11. seja, 18.1.2012  

 

Uvodno pojasnilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica urada za družbene 

dejavnosti in povedala, da je vzrok za veliko povečanje vpisa povečano število rojstev v 

zadnjih letih in sprememba zakonodaje. Zaradi povečanega vpisa v lanskem letu so 

iskali možnosti za odprtje novih oddelkov. Koncesija, ki so jo razpisali je bila 

neuspešna, zato so iskali dodatne možnosti in zagotovili 8 oddelkov. Za dva oddelka v 

Goričah pa ni bilo zanimanja staršev. V gradivu so izpostavljeni najbolj problematični 

okoliši in možne rešitve, ki pa terjajo ogromna finančna sredstva. V letošnjem letu bo za 

otroško varstvo namenjenih že 13 odstotkov proračunskih sredstev. Predlagane so tudi 

kratkoročne rešitve z odprtjem 2 oddelkov v vrtcu Mojca, ki jih trenutno še zaseda 

Gorenjska televizija, ki se bo kmalu izselila, dogovarjajo se z razvojnim centrom 

informacijsko komunikacijske tehnologije na Laborah, ki bo gradil tehnološki park, da 

bi v okviru tega tehnološkega parka zagotovil 2 oddelka vrtca. Razpisana bo nova 

koncesija za katero upajo, da bodo pridobili interesente. 

 

Stališča komisij:  

Beno Fekonja, predsednik komisije za socialne zadeve, zdravstvo in šolstvo je povedal, 

da so člani komisije pozitivno ocenili gradivo, sprejeli pa so nekaj dopolnitev in sicer 

da občinska uprava do naslednje seje sporoči datum do katerega bo pripravila 

podrobno gradivo za izvajanje reševanja problematike. Potrebno je proučiti kako je 

možno vključiti Baragov vrtec v celoten sistem javnega varstva, da pridobi koncesijo. 

Pod razno so sprejeli napotilo upravi, da prouči, kakšne izkušnje imajo občine s 

subvencioniranjem otrok, ki niso vključeni v vrtec. 

 

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

seznanila z gradivom. 

 

Razprava: 

Irena Ahčin: 

 Želela je, da poleg tega, kar je povedal že predsednik komisije, da se termin 

Baragov vrtec uporablja v vseh postavkah in sicer se v vseh tabelah Baragov vrtec 

pojavlja kot kapaciteta, ki obstaja na območju MOK, v besedilu, kjer se opisuje 

preteklo stanje in stanje šolskih okolišev pa se ta termin ne uporablja. Menila je, da 

če se bo to upoštevalo nadaljnje navedbe niso potrebne. 

 

Beno Fekonja: 

 Povedal je, da bi bilo potrebno razmisliti tudi o najemih ustreznih prostorov, ki jih 

najemnik sam pripravi in na podlagi tega se mu zagotovi srednjeročna pogodba, da 

si lahko investicijo z pomočjo najemnine povrne, občina pa na ta način ne vlaga v 

prostore, ki jih čez čas ne bo več potrebovala. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Predlagala je, da se predlog svetnika Fekonje doda k predlogu drugega sklepa 

njihove komisije, da do naslednje seje MOK sporoči datum do katerega bo 

pripravila podrobno gradivo. 

 

Vlasta Sagadin: 

 Povedala je, da so se nanjo obrnili predstavniki sveta Baragovega vrtca in jo 

seznanili z nekaterimi dopisi, ki so jih pošiljali kot vrtec brez koncesije. Še enkrat je 
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pozvala župana in občinsko upravo, da razmislita o tem, da podelita temu zavodu 

koncesijo in da odpravita neenakopravnost otrok in staršev. Prizadeti so toliko, da 

ima vrtec financiran program le 85 %, razliko morajo kriti starši. Prosila je, da se 

pri ponovni prošnji prisluhne Baragovemu vrtcu in se jo ugodno reši. 

 

D. Ilija Dimitrievski: 

 Povedal je, da se je programski svet že pogovarjal o pripravi strategije, eno gradivo 

je bilo že pripravljeno, dano v obravnavo svetu vrtca, nakar je bilo dopolnjeno. 

Menil je, da je prav, da se drugi del predlaganega sklepa briše, ker se je potrebno o 

razvojnih projektih še uskladiti in jih umestiti.  

 

Jure Kristan: 

 Strinjal se je s svetnico Sagadinovo, je pa želel, da pristojne službe pripravijo 

poročilo, kaj pomenijo vsi oddelki in objekti javnega zavoda Kranjski vrtci glede 

energetske porabe in vzdrževanja. Poudaril je, da je znano, da če je nekaj predrago, 

da je potrebno ukiniti in na Planini sta 2 šoli dokaj prazni in se lahko tam formira 

nove oddelke in zapolni kapacitete, ki so na voljo. Menil je, da naj to pripravi javni 

zavod, vendar ne v obliki tabel, ki so nepregledne.  

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Poudarila je, da se da na glasovanje sklep, da občinska uprava MOK do naslednje 

seje sporoči datum, do katerega bo pripravila podrobno gradivo za izvajanje 

reševanja problematike otroškega varstva in želela, da se ta sklep da na glasovanje.  

 

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

 

SKLEPA: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s stanjem predšolskega varstva na območju 

Mestne občine Kranj. 

2. Občinska uprava Mestne občine Kranj do naslednje seje sporoči datum, do katerega 

bo pripravila podrobno gradivo za izvajanje reševanja problematike otroškega 

varstva.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).  

 

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

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 11. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18. 1. 2012 s pripombami 

podanimi v razpravi in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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2. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Soglasje k imenovanju direktorja OE Zobna poliklinika Kranj  

 

Zmago Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 

podal uvodno poročilo.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 
Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Marije Šekoranja, dr.dent.med., za 

direktorja OE Zobna poliklinika Kranj, ki velja od 1.3.2012 do zaključka reorganizacije in 

pripojitve Zobne poliklinike k Zdravstvenemu domu Kranj oziroma najdlje do 31.12.2016. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

B. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda 

Gorenjske lekarne  

 

Zmago Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 

podal uvodno poročilo.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

Za predstavnika ustanoviteljice Mestne občine Kranj se v Svet javnega zavoda 

Gorenjske lekarne imenuje Tadej Gantar, Kranj. 

 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 21 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

3.  PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

Pred začetkom obravnave premoženjskih zadev je predsedujoči, župan Mohor Bogataj 

vprašal člane sveta ali lahko o premoženjskih zadevah glasujejo v paketu ali želijo, da 

se kakšna zadeva izloči. Na glasovanje je dal naslednji 

 

SKLEP: 

 

O premoženjskih zadevah se bo glasovalo v paketu razen o premoženjski zadevi, za 

katero bodo svetniki želeli, da se glasuje posebej. 

 

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

 

Po končanem glasovanju je predsedujoči želel, da svetniki izvzamejo premoženjske 

zadeve o katerih bi želeli glasovati posebej. 
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Alojz Potočnik: 

- Želel je, da se posebej glasuje o točki A. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Povedala je, da vnaprej ne ve o kateri točki bi rada posebej glasovala in da se bo to 

razjasnilo skozi razpravo o posameznih točkah. 

 

A. Montažna večnamenska dvorana s pokritim drsališčem 

 

Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe je povedala, da je bila stavbna pravica za 

montažno večnamensko dvorano in pripadajoča parkirna mesta s sklepom mestnega 

sveta podeljena že v letu 2006, ko je bila sklenjena pogodba s podjetjem Expo biro. 

Sklenjena je bila do 1.9.2017. Expo biro je stavbno pravico prenesel na družbo 

Immorent epsilon, leasing hišo, na katero je sedaj vknjižena stavbna pravica do 

omenjenega datuma. S to pogodbo se je MOK zavezala plačevati letno 1680 ur uporabe 

ledene dvorane po ceni 80 EUR/uro brez DDV in ta pogodba kljub današnjim 

predlogom ostane v veljavi do leta 2017. V letu 2008 so lastniki upravljanje prenesli na 

družbo Jomac d.o.o. in s to družbo je bila v letu 2011 sklenjena pogodba o nadaljnjem 

upravljanju in odkupu ledene dvorane. S to pogodbo se je družba Jomac d.o.o. zavezala 

do konca leta 2013 odkupiti ledeno dvorano, s tem da se najemnina šteje kot kupnina. V 

današnjih sklepi  se predlaga podelitev stavbne pravice oziroma ustanovitev stavbne 

pravice na družbo Jomac d.o.o. za obdobje 2. 9. 2017 do 1. 3. 2032, to pomeni za 20 let 

šteto od danes. Do leta 2017 ostane stavbne pravica na družbi Expo biro oziroma 

Immorent epsilon, od 2. 9. 2017 do 1. 3. 2032 pa se prenese na družbo Jomac d.o.o.. V 

tej pogodbi se predlaga zvišanje cene, vse ure naj bi se obračunavale po 100 EUR brez 

DDV, skupaj pa gre za  2083 ur, razlog za povečanje pa je povečan interes uporabe 

dvorane s strani hokejistov, drsalcev, šol in rekreativcev. Glede cene je bila narejena 

primerjava z ostalimi ledenimi dvoranami v bližini (Ljubljana, Jesenice, Bled). 

Statutarno pravna komisija je predlagala, da bi se zadevo reševalo z najemno pogodbo 

vendar je Upravna enota Kranj pojasnila, da najemna pogodba ne zadostuje za dokazilo 

o pravici graditve. Gradbeno dovoljenje za objekt je bilo odpravljeno in na podlagi 

sprejetih prostorskih aktov bo potrebno ponovno pripraviti novo projektno 

dokumentacijo in pridobiti novo gradbeno dovoljenje. 

 

Stališča komisij: 

Mag. Branko Grims, predsednik komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih 

zemljišč je povedal, da komisija pri vseh zadevah podpira predlagane sklepe, glede na 

dopolnitev, ki je bila dana na mizo pa je ocenil, da še izboljšuje dani predlog. 

 

Evstahij Drmota, predsednik komisije za prostorsko urejanje in komunalno 

infrastrukturo je povedal, da komisija ni imela posebnih pripomb. 

 

Gregor Tomše, predsednik komisije za finance je povedal, da se komisija strinja s 

predlaganimi sklepi in predlagal mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedla, da so dali 

pripombo, da se pridevnik premičen umakne iz vseh dokumentov. Pravno se jim zdi 

zadeva v redu, zato podpirajo predlagano rešitev. 
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Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da komisija ni 

imela pripomb. 

 

Razprava: 

 

Alojz Potočnik: 

- Čudil se je, da nobeno delovno telo ni imelo pripomb. Po njegovem mnenju 

pogodba ni del rešitve ampak nadaljevanje problema s katerim se v Kranju soočajo 

že več kot desetletje. Leta 2006 so sklepali o pogodbi pred volitvami. Menil je, da 

tisto, kar so takrat sprejeli zelo nevarno zato, ker je možno pričakovati, da se bo 

večnamenska dvorana spremenila začasnost tipa avtobusne postaje za vse večne 

čase. To kar se danes dogaja je točno to, kar so takrat izražali kot eno največjih 

bojazni. Takrat so menili, da bi bilo potrebno vzporedno iti v izdelavo ustreznih 

načrtov za postavitev večnamenske dvorane za šport v okviru športnega centra. 

Menil je, da gre po vsebini za dve najemni pogodbi, občina daje brezplačno v najem 

zemljišče od 2. 9. 2017 do 1. 3. 2032. Občina pa s to pogodbo sklepa najemno 

obveznost v višini vsaj 5 milijonov EUR v naslednjih 20 letih. Zanimalo ga je kdo 

lahko sprejme tako javno finančno obveznost. Menil je da je to nesmotrno, 

negospodarno, netransparentno ravnanje z javnimi sredstvi in menil, da je naslov 

pogodbe zavajajoč, saj ne ustreza njeni vsebini. Za postopek je menil, da župan za 

sklenitev take pogodbe ni izpeljal ustreznega postopka. Iz decembrskega gradiva je 

jasno, da je občina imela namen pogodbo skleniti z družbo Jomac d.o.o.. S plačilom 

5 milijonov za najemnino dvorane in nepravi postopek pa kaže na možne elemente 

korupcije pri tem postopku. Če se bo to o čemer je govoril izkazalo za utemeljeno, 

se bo lahko izkazalo, da bodo imeli nično pogodbo in zato se do pogodbe ne bo 

opredeljeval. Prizadeti pa bodo tisti zaradi katerih se govori, da je pogodba 

pravzaprav sklenjena v njihovo korist, to so hokejisti in drugi uporabniki dvorane. 

Poudaril je, da je po njegovem mnenju župan vodil sporne postopke, predlagal je 

sklepe, ki mu jih ne bi bilo potrebno predlagati, če bi bile zadeve urejene in župan je 

podpisnik pogodbe in se ne more izogniti tej odgovornosti. Politična odgovornost pa 

je na strani tistih, ki bodo danes glasovali za tako pogodbo. Povedal je, da danes 

glasujejo o objektu, ki nima niti pravne podlage, kar je skrajno neresno. Opozoril je 

na poročilo o dejstvih in okoliščinah, ki ga je temu svetu 2. 9. 2010 posredoval 

Boris Pavšlar, ki je natančno opisal vse možne zaplete. Opozoril je, da se problem 

povečuje. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Pridružila se je mnenju svetnika Potočnika in pojasnila, da bo glasovala proti, ker 

predvideva negativne posledice, ki bodo sledile iz tega. 

 

Igor Velov: 

- Zanimalo ga je zakaj se mudi podaljšati pogodbo za objekt, ki nima gradbenega 

dovoljenja. Menil je, da se pod krinko pomoči športu rešuje investitorja in želel 

vedeti zakaj so se pogajali o ceni, ker je cena zagotovljena ves čas pogodbe in to, da 

je dvorana bolj potratna ni problem občine. Še enkrat je poudaril, da ni potrebno 

hiteti. 
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Nada Mihajlović: 

- Dala je primerjavo s telovadnicami, kjer je bilo prav tako uporabljeno javno zasebno 

partnerstvo, kjer je cena 700.000, končno pa bo z najemom in odplačevanjem ur 

najema, tudi ta telovadnica stala 2,2 milijona. 

 

Igor Velov – replika: 

- Menil je, da je taka primerjava smešna, ker je bil pri telovadnicah javni razpis z 

vnaprej znano pogodbo in čez 15 let bo objekt v lasti občine, v tem primeru pa ne 

bo, pa še povečale so se obveznosti občine, kar ni bilo potrebno. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Tudi njo je zanimalo kam se tako mudi. Pred dvema meseca je bila že razprava o tej 

zadevi in takrat je bilo polno pomislekov glede podjetja Jomac, ki nima urejenega 

statusa. Ni ji bilo jasno kako bodo danes v taki gospodarski situaciji lahko občanom 

Kranja utemeljili upravičenost take pogodbe, ko se varčuje povsod, kjer je možno. 

Izrazila je bojazen, da bi se s tako pogodbo zapletli v škandal in da bo naknadno 

ugotovljena nepravilnost, ki bo občino stala tudi zaradi možnih tožb. Predlagala je, 

da koalicija, tudi če je usklajena, danes to zadeva odloži in da se zadeva razčisti, ker 

je na tej pogodbi iz preteklosti toliko nerazčiščenega, da sama ne upa glasovati za in 

svetnici stranke Nova Slovenija bosta zato glasovali proti sprejemu take pogodbe. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Povedal je, da je eno od vprašanj ali dvorano obdržati ali jo likvidirati. Filozofija 

svetnika Potočnika, da bi morali v športnem parku delati novo ledeno dvorano s tem 

nima veze, vendar materialno to ni mogoče. Zanimalo ga je, kaj opozicija predlaga 

kot rešitev tega problema. Ena od možnosti je, da se reče, da se take dvorane v 

Kranju ne potrebuje in je problem takoj rešen, če pa jo potrebujejo pa se je potrebno 

dogovoriti kaj je potrebno storiti, da se bo ta zadeva peljala naprej. Poudaril je da sta 

možnosti da se dvorana ukine ali pa reši in če so svetniki pripravljeni za to, da se 

dvorana reši naj podajo predloge, če se jim zdi, da predlagani predlog ni dober. 

 

Alojz Potočnik – replika: 

- Poudaril je, da zadeve iz več strani niso urejene in da okoliščine ne zadostujejo 

nobenemu nadaljevanju postopka. Zadeva je do 2017 rešena, zdaj pa jo 

podaljšujemo do leta 2032, in želel vedeti, kako si lahko predstavljajo, da bodo 

javne finance to zdržale. Poudaril je, da so javna sredstva v teh časih najbolj 

zaželena in se večkrat skrivajo pod javno-zasebnim partnerstvom. Prebral je mnenje 

predsednika računskega sodišča, ki na vprašanje, ki je zelo podobno temu problemu, 

pravi: »problem je v tem, da stavbna pravica postane instrument za izogibanje 

drugim zakonom, predvsem zakonu o javno- zasebnem partnerstvu, saj se uporablja 

v povezavi z zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin ali občin. Stavbna 

pravica, bi se morala zaradi svoje dolgoročne narave in s tem povezanih tveganj, 

uporabljati kot izjema in ne pravilo.« Zaradi tega je menil, da si lahko vzamejo 

nekaj časa za razmislek. Poudaril je, da ne smejo podleči istim pritiskom, kot so jim 

leta 2006. Strinjal se je s tem, da so bili grehi storjeni že prej in v nadaljeval s 

citiranjem: »še pozneje pa pride do izraza stavbna pravica, kot pravni posel, pri 

katerem občina podeli stavbno pravico na zemljišču, na katerem nekdo zgradi nek 

objekt, vendar se tu razmerje ne konča. Po zgraditvi objekta občina poskuša ta 

objekt pridobiti v svojo last ali v uporabo, bodisi z najemom prek katerega občina 
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dolga leta plačuje najemnino.« Menil je, da bi se morali prepoznati v takem vzorcu, 

ki se v Sloveniji na veliko pojavlja. 

 

Igor Velov – replika: 

- Poudaril je, da se danes ne rešuje problema, saj objekt nima gradbenega dovoljenja. 

Objekt stoji na podlagi pogodbe, ki jo je podpisal sedanji župan v svojem prejšnjem 

mandatu. Menil je, da se danes s tem nič ne rešuje, razen mogoče investitorja. Ne 

glede na to ali se na tej seji odloča, dvorana bo stala še 5 let in želel vedeti zakaj je 

prav na tej seji potrebno sklepati. Glede očitka, da ne ponujajo rešitev pa je povedal, 

da jih mogoče nihče ne sliši, ker obstajata še vsaj dve ideji od tega je ena, da bi se to 

umestilo znotraj športnega parka, druga opcija pa je na zemljišču višje od 

Prešernove šole, ki je namenjena za šolstvo in šport. Še enkrat je poudaril, da se nič 

ne mudi. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Poudarila je, da tokrat sedmič podaja predlog opozicije, da bi želeli sodelovati pri 

oblikovanju programskih izhodišč in programov v občini Kranj, kamor sodi tudi 

šport in dolgoročno reševanje hokejske dvorane. Poudarila je še, da ni res, da ne 

želijo ponujati predlogov, ampak če bi se o tem pogovarjali bi lahko podali svoje 

predloge. Glede večnamenske dvorane je menila, da je v proračunu za leto 2012 

namenjenih nekaj sredstev za to dvorano, vsaj bilo je, lahko pa da v končni verziji ni 

več tako. Menila je, da bi bil pravilni vrstni red širša razprava o možnih variantah, 

urediti pravno formalne pogoje na katerikoli lokaciji že in za tisto lokacijo pripraviti 

formalne postopke. 

 

Bojan Homan: 

- Celotna razprava se mu je zdela čudna, strinjal pa se je s svetnikom Boštjančičem, 

da je ključno vprašanje ali želijo dvorano obdržati ali pa zapreti. Na razpis se je javil 

samo en upravljavec, ki ima vizijo za daljše obdobje ne samo za 4 leta. Poudaril je 

še, da se montažne dvorane ne da podreti in prenesti na drugo lokacijo, ampak se jo 

lahko v primeru podiranja prepelje samo na smetišče. Potrebno se je odločiti ali bo 

ledena dvorana tam ostala ali pa je ne bo in to je ključno vprašanje. Pogodba pa je 

taka, da če v dvorani ne bo ledu, lahko občina odstopi od pogodbe. 

 

Nataša Robežnik: 

- Strinjala se je s svetnikom Potočnikom in menila da nima smisla, da se na tej seji 

hiti, in s svetnikom Boštjančičem, da se je treba odločiti kaj narediti z ledeno 

dvorano, poudarila pa je, da se ne mudi, da je potrebno odločati na tej seji in želela 

pojasnilo zakaj se je potrebno odločiti na tej seji. Želela je, da nehajo razglabljati kaj 

se je zgodilo v preteklosti in začnejo gledati v prihodnost, ker gradijo infrastrukturo 

za zanamce. Povedala je, da bi bila ena od možnosti tudi gradivo o tem koliko bi 

stala gradnja nove ledene dvorane in njeno vzdrževanje. Predlagala je, da se točka 

umakne z dnevnega reda in da se pridobi še dodatna dokumentacija. Povedala je še, 

da bo glasovala proti, ker se s tako rešitvijo ne strinja. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Povedal je, da se je o tej zadevi razpravljalo na seji mestnega sveta, ki je bila 15. 

decembra, do današnjega dne je minilo več kot 2 meseca in v tem času s strani 

opozicije ni bilo predloga za rešitev tega problema. Občinska uprava je v tem času 

iskala boljše rešitve. V prejšnjem gradivu je bil predlog za podelitev stavbne pravice 
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za 40 let, ki je sedaj znižan na 20 let, vmes je bil 15 dni objavljen posamični 

program razpolaganja z nepremičnim premoženjem, nanj pa se je javilo samo 

podjetje Jomac. 

 

Nataša Robežnik: 

- Želela je, da občinska uprava prevzame nase odgovornost za svoja dela in pripravo 

gradiva, opozicija bo pa naredila svoje, če jo bo občinska uprava vključila bo 

verjetno tudi sodelovala. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Vprašal je svetnico, če želi, da se ledena dvorana zapre. 

 

Nataša Robežnik: 

- Povedala je, da ne vendar da imajo 5 let časa, da se najde ustreznejšo alternativo ne 

pa da se rešuje podjetje, ki se ne zna znajti na trgu. 

 

Nada Mihajlović: 

- Povedala je, da se je v preteklem letu veliko ukvarjala s problemom ledene dvorane. 

Pregledovali so različne rešitev, med drugim o prestavitvi ledene dvorane na drugo 

lokacijo, vendar pa primernega zemljišča ni. Na lokaciji med zimskim in letnim 

bazenom ni prostora za umestitev takega objekta, poleg tega pa je tam že zdaj 

pomanjkanje parkirnih mest. Strokovnjaki so tudi povedali, da betonske površine z 

vsemi napeljavami ni možno prestaviti na drugo lokacijo, zato prestavitev ne pride v 

poštev.  

 

Igor Velov: 

- Ni hotel, da se ustvarja vtis, da bo dvorana naslednji dan zaprta, če se danes nekaj ne 

izglasuje. Ta dvorana bi morala stati do leta 2017, kar je šele v naslednjem mandatu. 

Menil je, da je ves problem v tem, ker najemnik ne ve kako bo zdržal v tem času. Na 

razpisu na spletni strani ni bila objavljena pogodba, tako da ostali niso mogli vedeti, 

da je 250.000 EUR na leto garantiranih in mogoče bi se kdo še prijavil. V roku 5 let 

je čas, da se išče nova rešitev, ne pa da se nekaj na silo sprejme. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Povedal je, da ima občina v lasti montažno drsališče, za katerega pa tudi ni nihče 

zainteresiran. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Povedala je, da je z dvorano problem, ki ga podaljšujemo za izrazito dolgo dobo za 

veliko denarja. Če razen te ga podjetja ni nikogar, ki bi to hotel početi to pomeni, da 

je to nekaj, kar ni smiselno početi in želela vedeti zakaj naj bi se ta pogodba 

sklenila. Vprašala je ali so bili na spletni strani objavljeni vsi parametri natanko taki, 

kot so sedaj zapisani v pogodbi – trajanje, količina ur, znesek, skratka ali so bili vsi 

parametri znani vsem možnim ponudnikom. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Pojasnil je, da bo Tatjana Hudobivnik pojasnila kateri parametri so bili objavljeni na 

spletni strani, glede zneska 250.000 letno pa je znesek sprejet že v proračunu in v 

gradivu za mestni svet glede ledene dvorane decembra je bil tudi naveden. 
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Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe: 

- Pojasnila je, da zakon in uredba, po katerih se je občina dolžna ravnati določata, da 

se za stavbno pravico sklepa neposredna pogodba. Na spletu je bila objavljena 

namera za sklenitev pogodbe, navedeni so bili vsi parametri, navedeno pa je bilo 

tudi, da mora tisti, ki mu bo podeljena stavbna pravica izkazati upravičenje 

razpolagati z dvorano. Občina ne more podeliti stavbne pravice nekomu, ki ne bo 

izkazal lastninskega upravičenja. Podjetje Jomac se je edino javilo in predložilo 

pogodbo na podlagi katere se je zavezalo odkupiti dvorano in na podlagi katere je 

tudi edini upravljavec ledene dvorane. Letni znesek je določen v proračunu, občina 

pa porabo ur plačuje po dejanski porabi ne pa pavšalno vnaprej, ali po dvanajstinah. 

V tekočem mesecu se plača poraba ur v preteklem mesecu, mestni svet pa je tisti, ki 

bo vsako leto v proračunu določil znesek do katerega se lahko ure koristijo.  

 

Alojz Potočnik: 

- Vprašal je, če je potrebno sklepati neposredno pogodbo. 

 

Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe: 

- Pojasnila je, da se zadeva rešuje na podlagi zakona z neposredno pogodbo, ne pa na 

podlagi razpisa ali zbiranja ponudb. 

 

Alojz Potočnik: 

- Prebral je mnenje predsednika računskega sodišča v zvezi z nevarnostmi, ki 

potekajo v zvezi z uporabo stavbne pravice: »stavbna pravica bi se morala zaradi 

svoje dolgoročne narave in s tem povezanih tveganj uporabljati kot izjema in ne 

pravilo in nebi je smeli sklepati z neposredno pogodbo in ne zunaj javno-zasebnega 

partnerstva.« 

 

Nataša Robežnik: 

- Poudarila je še, da je potrebno navesti, da znesek, ki ga bo občina namenila za 

plačevanje ur uporabe ledene dvorane ne sme biti manjši kot 250.000 EUR, kar 

pomeni, da je lahko še večji. 

 

Župan Mohor Bogataj je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednja 
 

SKLEPA: 

 

1. MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, matična številka: 

5874653, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se v zemljiški knjigi na nepremičnini 

parcelna številka 877/4 k.o. 2100 – Kranj (ID 5142847) vpisani z ID znakom 2100-

877/4-0, vknjiži stavbna pravica za postavitev večnamenske dvorane in izgradnjo 50 

javnih asfaltiranih parkirnih mest, za obdobje od 02.09.2017 do 01.03.2032, v korist 

družbe JOMAC proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 16, 

4000 Kranj, matična številka: 2286874, do 1/1. 

 

2. Svet Mestne občine Kranj soglaša z osnutkom pogodbe o podelitvi stavbne pravice 

v korist družbe JOMAC proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 18 ZA, 4 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

Obrazložitve od točk B. do H. so bile podane skupaj. 
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Za točke od B. do E. je podal obrazložitev Boštjan Gradišar, načelnik urada za okolje in 

prostor, za točki F. in G. mag. Marko Hočevar, načelnik urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe in za točko H. Nada Bogataj Kržan, načelnica urada za 

družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da se je 

komisija strinjala s predlaganimi sklepi, za načrte oddaje v najem, razpolaganja in 

pridobivanja, ki niso obravnavane skupaj s proračunom pa naj se navede konkretna 

pravna podlaga. 
 

Gregor Tomše, predsednik komisije za finance je povedal, da se je komisija strinjala z vsemi 

predlaganimi sklepi. 

 

Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se komisija strinja, ker 

je bil njihov predlog upoštevan. 

 

Mag. Branko Grims, predsednik stanovanjske komisije je povedal, da so se strinjali z vsemi 

predlaganimi sklepi. 

 

V razpravi je sodelovala Vlasta Sagadin, ki je želela vedeti zakaj se je iz obravnave izvzelo del 

parcel pri točki D.   

 

Boštjan Gradišar, načelnik urada za okolje in prostor je pojasnil, da predsednik krajevne 

skupnosti ni podal pisne potrditve sveta krajevne skupnosti. 

 

Nataša Robežnik: 

Pri točki C jo je zanimalo kaj bo občina naredila, če za lokal, ki je predviden, da se na javni 

dražbi da v najem ne bo najemnika. 

 

Boštjan Gradišar, načelnik urada za okolje in prostor je pojasnil, da je ena od možnosti, da se da 

omenjeni lokal na razpolago podjetju Hipo, ki se je obvezal, da bo odprl en lokal v starem 

mestnem jedru, če pa se s tem ne bodo strinjali, pa je možnost tudi, da bi šel lokal v prodajo. 

 

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

 

SKLEPE: 

 

B. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 2728/4 

in 2727/7, obe k.o. 2132- Bitnje 

 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljiščih parc. št. 2728/4 in 2727/7, obe 

k.o. 2132 – Bitnje. 

 

C. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem 

 

Sprejme se Načrt oddaje nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2012. 

 

D. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 

2012 - dopolnitev 
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Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 

Kranj za leto 2012 s tem, da se izvzamejo zemljišča parc. št. 565/35, 565/36, 565/37, 

565/38, 553/8, 553/9, 553/10, 553/11, vse k.o. Breg ob Savi in 583/66, k.o. Drulovka.  

 

E. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 

2012 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine 

Kranj za leto 2012. 

 

F. Prerazporeditev sredstev za sanacijo bokov odlagališča odpadkov Tenetiše 

 

S proračunske postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija-svet in konta 409000 

Splošna proračunska rezervacija se zaradi zagotovitve sredstev za sanacijo bokov na 

odlagališču odpadkov Tenetiše na NRP 4060108 Deponija Tenetiše, postavko 230207 

Deponija Tenetiše, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 

prerazporedijo sredstva v višini 190.601,30 EUR z DDV. 

 

G. Prerazporeditev sredstev za kogeneracijo in odplinjanje na odlagališču Tenetiše 

 

S proračunske postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija-svet in konta 409000 

Splošna proračunska rezervacija se zaradi sklenitve pogodbe za nujna vzdrževalna dela 

za kogeneracijo in odplinjanje na odlagališču Tenetiše prerazporedijo sredstva v skupni 

višini 57.656,00 EUR z DDV. Prerazporedijo se na NRP 4060108 Deponija Tenetiše, 

postavko 230207 Deponija Tenetiše, podkonto 402511  Tekoče vzdrževanje druge 

opreme v višini 31.826,11 EUR z DDV, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave v višini 25.829,89 EUR z DDV. 

 

H. Pomoč delavcem družbe Gradbinec GIP d.o.o. 

 

Mestna občina Kranj iz proračunske postavke 240102 Splošne proračunske rezervacije 

– svet, proračun Mestne občine Kranj za leto 2012, konta 409000 Splošna proračunska 

rezervacija, prerazporedi sredstva na postavko 150206 Socialno varstvo drugih ranljivih 

skupin, konto 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, za namen 

reševanja socialne stiske delavcev družbe Gradbinec GIP d.o.o. iz Kranja, ki imajo 

prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Kranj. Sredstva za ta namen 

v višini 6.510,00 € Mestna občina Kranj nakaže Svetu gorenjskih sindikatov.  

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

4. ODLOK O USTANOVITVI RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE – 

1. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, načelnik Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe ter dodal, da bodo pripombe Statutarno pravne komisije 

upoštevali pri pripravi odloka za drugo obravnavo. 
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Stališča komisij: 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira sprejem Odloka o ustanovitvi Regijskega sveta 

Gorenjske regije.  

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija podaja sledeče pripombe na odlok: 

1. člen: črta se besedilo »seznam sodelujočih občin in«; 

2. člen: v drugem odstavku se za besedilom »akt o ustanovitvi« doda besedilo »v 

enakem besedilu«; 

3. člen: črtajo se 3., 4. in 5. odstavek; 

5.   člen:  - prvi odstavek naj se glasi: »Sedež sveta je: Cesta Staneta Žagarja 37, 

4000 Kranj.«, ostalo besedilo se črta; 

- drugi odstavek naj se glasi: »Strokovna in administrativna opravila za 

svet izvaja regionalna razvojna agencija (v nadaljevanju: RRA), ki je 

vpisana v evidenci službe, ki je pristojna za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko.« 

IV. poglavje naj se glasi »Imenovanje članov sveta«; 

6. člen:  - druga alineja prvega odstavka naj se glasi »potrjevanje liste kandidatov 

na občinskih svetih.« 

- v 1. točki drugega odstavka se črtata besedi »nominira« in »izvoli«, v 2. 

točki se beseda »nominirajo« nadomesti z besedo »imenuje«; 

  - doda se nova 3. točka, v katero se uvrsti besedilo prvega odstavka 9. 

člena; 

  - v tretjem odstavku se črta beseda »formalno«; 

- sedanji drugi in tretji odstavek se uvrstita v samostojen člen. 

      7. člen: se črta 

      8. člen: črta se drugi odstavek 

9. člen: besedilo prvega odstavka se uvrsti v novo 3. točko drugega odstavka 6. 

člena; drugi  odstavek se črta; 

11. člen:  - prvi odstavek naj se glasi: »RRA predlaga potrditev članov sveta. 

Predlog vsebuje:   - naziv sveta regije, za katerega je oblikovana lista 

kandidatov, 

                - zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po 

seznamu.« 

  - drugi in tretji odstavek se črtata. 

      12. člen:  - v prvem odstavku se besedo »Volitve« nadomesti z besedo »Potrditev«; 

  - drugi in tretji odstavek se črtata. 

13. člen:  - v prvem odstavku se besedilo »zapisnike o glasovanju« nadomesti z 

besedilom »sklepe o potrditvi predloga kandidacijske liste«, besedi 

»izvedenih volitvah« pa se nadomesti z besedama »izvedenem 

glasovanju«; drugi stavek se črta; 

 - v drugem odstavku se črta prvi stavek; v drugem stavku se beseda 

»izvoljeni« nadomesti z besedo »potrjeni«; 

17. člen:  črta se tretji odstavek; 

18. člen: do obravnave predloga odloka naj pripravljavec preveri ali je drugi 

odstavek v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi; 

19. člen:  v besedilu naj se obrazloži kratico SVLR. 
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Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS se je seznanila z odlokom. 

 

Razprava: 

 

Dr. Ilija Dimitrievski:  

- V imenu svetniške skupine Socialnih demokratov je predlagal, da se v 4. členu 

poleg predsednika sveta imenuje tudi namestnika predsednika zaradi operativnosti 

dela. 

 

Na vprašanje svetnika Ludvika Kavčiča, zakaj se je članstvo v regionalnem svetu iz 24 

povečalo na 45 članov, je direktor občinske uprave, Mitja Herak, odgovoril, da to 

določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se stališča in predloge o Odloku o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske 

regije v prvi obravnavi. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH; 23 ZA). 

 

 

5. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V MESTNI OBČINI 

KRANJ – 1. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, načelnik Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe. Na mizo so bila podana tudi dodatna pojasnila. Vse ceste, ki 

izpolnjujejo pogoje, da se kakšen odsek dodatno kategorizira oziroma izvzame, so 

poskušali upoštevati. 

 

Evstahij Drmota, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno 

infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest MO Kranj – 1. 

obravnava in odlok sprejema. 

 

Klemen Valter, podpredsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija podaja naslednji pripombi na odlok: 

1. v 1. členu se črta besedilo », ki ga prevzemajo«; 

2. v 2. členu se beseda »kategorizirajo« nadomesti z besedilom »razvrstijo po 

naslednjih kategorijah:«. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira sprejem Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 

mestni občini Kranj v prvi obravnavi. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS podpira sprejem odloka. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se stališča in predloge o Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 

Kranj v prvi obravnavi.  

 

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

 

 

6. INFORMACIJA O IZVAJANJU PROGRAMA GORKI- 2. FAZA 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne Mestne občine 

Kranj. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

1. Projektna pisarna naj preveri, ali je možno pripraviti več ločenih razpisov za 

gradnjo v okviru programa GORKI – 2. faza iz razloga zmanjšanja možnosti 

pritožb oz vlaganj revizijskih postopkov. 

2. Komisija za gospodarstvo podpira sprejem sklepov, ki se nanašajo na izvedbo 

programa GORKI – 2. faza. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom. 

 

Jure Kristan, podpredsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno 

infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z izvajanjem programa GORKI – 2. faza. 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je povedal, da bo dal na predlog Statutarno pravne 

komisije na glasovanje samo prve tri sklepe, tako se četrti predlagani sklep črta.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Mestna občina Kranj potrjuje, da bo vodenje programa GORKI – 2. faza ob 

doslednem upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 

128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011) ter v sodelovanju s Komunalo Kranj, v celoti 

prevzela sama. O vseh ključnih aktivnostih na programu bo MOK obveščala Svet 

Mestne občine Kranj.  

2. Sklepi Sveta Mestne občine Kranj, s katerimi se vodenje programa GORKI – 2. faza 

preda družbi DRI, upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., se v 

relevantnem delu, ki se nanaša na prenos vodenja predmetnega programa, v celoti 

razveljavijo. Prav tako se razveljavijo vsa ravnanja, ki so nastala na podlagi sprejetih 

sklepov in so vezana na družbo DRI, upravljanje investicij, družba za razvoj 

infrastrukture, d.o.o. in vodenje programa GORKI – 2. faza.  

3. Izvedba programa GORKI – 2. faza  ima zaradi strateškega pomena z vidika varstva 

okolja na lokalni, regionalni in državni ravni ter spoštovanja določb okoljske 

zakonodaje, vse do njegovega zaključka za MOK najvišjo stopnjo prioritete, in sicer 
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z vidika čim krajše izvedbe vseh zahtevanih aktivnosti in čim višje kakovosti vseh 

storitev blaga in gradenj za sprejemljivo celo.  

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH; 21 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

7. PRAVILNIK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI PRAVILNIKA O 

SPREJEMU OTROK V VRTEC 

 

Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti, je podala uvodno 

obrazložitev.  

 

Beno Fekonja, predsednik Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša, da Svet Mestne občine Kranj sprejeme Pravilnik o spremembi in 

dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS soglasno podpira sprejem pravilnika.  

 

Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.  

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH; 24 ZA). 

 

 

8. AKTIVNOSTI NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA ŠKODE ZARADI 

ALKOHOLA 

 

Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti, je podala uvodno 

obrazložitev.  

 

Beno Fekonja, predsednik Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša, da: 

- Svet Mestne občine Kranj podpre prizadevanje Zavoda za zdravstveno varstvo 

Kranj na področju prekomernega pitja alkohola. 

- Uprava Mestne občine Kranj pripravi spremembe Odloka o javnem redu in miru, v 

katerem se omeji pitje alkoholnih pijač na javnih površinah, ki niso določena za ta 

namen. 

- Svet Mestne občine Kranj da pobudo Sosvetu za varnost Kranj, da oblikuje 

alkoholno politiko, ki bo prispevala k zmanjševanju prekomernega pitja alkohola. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom. 
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Stane Boštjančič:  

- Predlagal je, da bi se morale pristojne inšpekcijske službe poostriti nadzor nad tem, 

kdaj se mladoletnikom toči alkohol in kolikokrat vinjenim osebam točijo alkohol v 

gostinskih lokalih. V zvezi s tem naj se sprejme ustrezen sklep.  

 

Vlasta Sagadin: 

- Podpira predlagano gradivo. Predlagala je, da bi morali v Mestni občini Kranj dati 

zgled, da bi se prenehalo kupovati in uporabljati alkoholne pijače v protokolarne 

namene. Gre za pitje alkohola na delovnem mestu in zlorabo alkohola.  

 

Mohor Bogataj, župan, je menil, da bi bilo ob protokolarnih dogodkih, kot je novo leto, 

občinski praznik in sprejemi raznih delegacij, malo čudno, če ne bi bilo alkohola. 

Predlagal je, da se četrti sklep glasi: »Svet Mestne občine Kranj daje pobudo državnim 

organom, ki izvajajo nadzor nad spoštovanjem določil Zakona o porabi in omejevanju 

porabe alkohola, da okrepijo nadzor.«   

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj podpira prizadevanja Zavoda za zdravstveno varstvo 

Kranj na področju prekomernega pitja alkohola.  

2. Uprava Mestne občine Kranj pripravi spremembe Odloka o javnem redu in miru, v 

katerem se omeji pitje alkoholnih pijač na javnih površinah, ki niso določena za ta 

namen.  

3. Svet Mestne občine Kranj daje pobudo Sosvetu za varnost Kranj, da oblikuje 

alkoholno politiko, ki bo prispevala k zmanjšanju prekomernega pitja alkohola. 

4. Svet Mestne občine Kranj daje pobudo državnim organom, ki izvajajo nadzor nad 

spoštovanjem določil Zakona o porabi in omejevanju porabe alkohola, da okrepijo 

nadzor. 

 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH; 21 ZA). 

 

 

9. POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA KRANJ 

ZA LETI 2010 IN 2011 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, načelnik Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe. 

 

Jure Kristan, podpredsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno 

infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s poslovanju javnega podjetja Komunala Kranj za leto 2010 in 

2011. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Poročilom o poslovanju JP 

Komunala Kranj za leti 2010 in 2011, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, 

da ga sprejme. 
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Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s poročilom o poslovanju javnega podjetja 

Komunala Kranj za leti 2010 in 2011. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom. 

 

Peter Zaletelj: 

- V zadnjih letih se je na področju komunale v Kranju veliko spremenilo: izgubili so 

deponijo v Tenetišah, začeli so ločeno zbirati in sortirati odpadke, v izvedbi je 

projekt Gorki na področju kanalizacije in čistilne naprave, investira se v vodovode. 

Postavlja se vprašanje, kakšna je strategija razvoja Komunale oz. kakšen bo nivo in 

obseg komunalne oskrbe v Kranju in kakšnega si v prihodnosti želimo. S tem v 

zvezi je dal predlog oz. pobudo, da Komunala izdela vizijo Komunale Kranj in 

komunalne dejavnosti v kratkoročnem in dolgoročnem obdobju. Vizija naj obsega 

vse dejavnosti Komunale. Predvsem pa področje zbiranja, sortiranja in deponiranja 

odpadkov. 

 

Beno Fekonja:  

- Dopolnil je pobudo svetnika Zaletelja s tem, da naj se upoštevajo razvojni 

potenciali. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o poslovanju javnega podjetja 

Komunala Kranj v letu 2010 in v obdobju januar – september 2011. 

2. V roku 3 mesecev naj se izdela vizija razvoja komunalnih dejavnosti tako 

kratkoročno kot dolgoročno, ki naj obsega vse dejavnosti komunale, predvsem pa je 

potrebna vizija na področju deponiranja, sortiranja, zbiranja odpadkov, s tem da se 

upoštevajo razvojni potenciali. 

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH; 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

10. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

1. Nada Mihajlović:  

- Glede na aktualnost včerajšnjega sestanka je predstavila nekaj informacij v zvezi z 

dogajanjem znotraj postopkov za ureditev dokumentov, ki jih potrebujejo za 

posredovanje pobude za ustanovitev Gorenjske univerze Državnemu zboru RS. V 

dnevnikih je včerajšnji senat Univerze v Mariboru v izjavi za javnost zapisal, da 

Kranj prehiteva z nekimi pobudami, čeprav dajejo v pisnem gradivu legalno in 

legitimno pravico. Delovna skupina za ustanovitev univerze se je sestajala, 

pripravlja gradiva in pravne vsebine. V decembru so imeli predstavitev projekta na 

sami Fakulteti za organizacijske vede, kjer je bil prisoten tudi rektor Univerze v 

Mariboru, prof.dr. Danijel Rebolj. Glede na to, da je opozoril, da s tem ni seznanjen, 

so bili na predstavitvi tega projekta z županom in dr. Ilijo Dimitrievskim tudi v 

njegovem rektoratu. Pobudo gorenjskih občin so mu predstavili v celoti. V 
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predvidenem roku so mu poslali tudi pismo o nameri za sodelovanje pri razvoju 

visokega šolstva v gorenjski regiji. Naknadno o teh aktivnosti z njihove strani ni 

bilo dano nobene pobude, čeprav so jih seznanili, da je aktivnost v Kranju oz. 

Gorenjskem potekala od leta 2001 s takratno ministrico dr. Lucijo Čok, da je bil 

postavljen tudi temeljni kamen kampusa Zlato polje, da je bil 2006 pripravljen 

elaborat, da je bil 2008 ta projekt umeščen v razvojno strategijo. Skratka seznanili 

so ga z vso kronologijo dogodkov.  Komisija bo z aktivnostmi nadaljevala in 

celostno gradivo v mesecu aprilu posredovala Državnemu zboru RS.  

- Preteklo soboto je bila na koncertu, ki je bil namenjen zbiranju sredstev za nakup 

novega digitalnega mamografa za Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo v 

Kranju. Predlagala je, da se iz proračunske rezerve nameni 3.000 € sredstev za 

nakup mamografa. 

 

Stane Boštjančič: 

- Pobuda za nakup mamografa je brez dvoma človekoljubna, ampak to pomeni 

precedens.  

 

Vlasta Sagadin:  

- Strinjala se je s pomislekom svetnika Boštjančiča. Zanimalo jo je, ali to zbiranje 

poteka še od lanskega leta in kakšna je cena tega mamografa? 

 

Nada Mihajlović: 

- Koncerta se je udeležila kot predstavnica Mestne občine Kranj. V razgovoru po 

koncertu je bila pozitivno usmerjena, ker si ženske v Kranju in spodnji Gorenjski 

zaslužijo kvalitetni pregled in celostno obdelavo ginekološkega pregleda, kamor 

sodi tudi pregled dojk. Cena digitalnega mamografa je 360.000 €, zbranih je dobro 

polovico potrebnih sredstev, za ostalo pa je že dano soglasje Ministrstva za zdravje 

za najem kredita. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj iz postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija-svet in 

konta 409000 Splošna proračunska rezervacija nameni 3.000 € sredstev za nakup 

novega digitalnega mamografa v Centru za bolezni dojk Bolnišnice za ginekologijo in 

porodništvo Kranj.   

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH; 25 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

2. Vlasta Sagadin: 

- Zavodu za turizem se je zahvalila za zelo obsežen in izčrpen odgovor na vprašanje v 

zvezi s prireditvami v starem Kranju. 

- Prihaja pomlad in z njo tudi bolj aktivni kolesarji. Predlagala je, da bi se policijo 

pozvalo k bolj poostrenemu nadzoru nad prometom te dokaj ranljive prometne 

skupine, ki se prevaža praktično brez zaščite razen čelade. Po drugi strani pa opaža, 

da kolesarji postajajo čedalje bolj nesramni in nevarni udeleženci v prometu, ki ne 

spoštujejo cestno prometnih predpisov.  
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3. Smiljana Vončina Slavec 

- Zahvalila se je za pojasnilo, vezano na investicije in investicijsko vzdrževanje 

osnovnih šol. Dodatno je glede sanacije starega prizidka k OŠ Stane Žagarja želela 

pojasnilo, ali bo po sanaciji, ki je potekala v tem prizidku in je končana, Mestna 

občina Kranj pridobila zagotovilo, da gre za statično varen objekt in tako potrdilo 

podala vodstvu šole. 

- Vprašala je, ali je izvajalec za DIIP za področje osnovnošolskega izobraževanja že 

izbran in, ali se na tem projektu že dela. 

- Želela je pojasnilo projektne pisarne, kako v letošnjem letu določa prioritetni vrstni 

red izvajanja investicij, po kakšnih kriterijih, kdo dela strokovno oceno same 

investicijo, oceno stroškov in potem izvedbo.  

 

4. Alojzij Ješe:  

- Pohvalil je delovanje pošte v Mavčičah. Krajane moti predvsem prekratek delovni 

čas, zato je predlagal, da bi podaljšali delovni čas do 18. ure. Vprašal je, kakšna je 

vizija Pošte Slovenije v naslednjih petih letih, predvsem glede krajevnih pošt in 

glede vlaganj v kraj.  

 

5. Mag. Drago Štefe:  

- Zahvalil se je županu za hitro imenovanje komisije za Kieselkamen. 

- Predlagal je, da se čim prej uredi področje severno od pokopališča.  

 

6. Klemen Valter: 

- V lanskem letu je predlagal občinski upravi, da naj stopi v kontakt z Direkcijo za 

državne ceste in, da naj se dogovorijo, da naj bi se cesta Kranj – Labore – Jeprca 

odprla za tovorni promet. Po sestanku oktobra lansko leto so uradniki direkcije 

obljubili, da bodo problematiko ponovno proučili in se v najkrajšem možnem času 

odločili o morebitni spremembi prometnega režima. Do danes ni bilo še nič 

storjenega od teh obljub. Glede na to, da imajo tudi kolegi svetniki na to zadevo zelo 

različne poglede, je predlagal, da se predlaga direkciji poizkusno obdobje odprtja te 

ceste, se v tem času dela monitoring prometa in se na podlagi tega ugotovi, ali se ta 

cesta dokončno odpre za tovorni promet.  

 

Župan Mohor Bogataj je predlagal, da pristojna služba v zvezi s predlogom svetnika 

Valterja skliče zainteresirane svetnike na sestanek.  

 

Klemen Valter: 

- Umaknil je predlog in sprejel županov predlog za sestanek v zvezi s to 

problematiko. 

 

7. Beno Fekonja:  

- Apeliral je na pripravljavca strategije in novih izhodišč za mestni potniški promet, 

da razmisli o pošteni vrednosti prevoza na in iz dela.  

 

8. Stane Boštjančič: 

- Vprašal je, zakaj mestni redarji v posameznih krajevnih skupnosti stojijo vedno na 

istih mestih in kaznujejo lokalne zlikovce. Istočasno pa, kadar so skakalne tekme na 

Gorenji Savi, je en kilometer dolga kolona parkiranih avtomobilov na pločniku proti 

predpisom in niti enega redarja, da bi kaznoval to. To bi bilo zelo dobro za občinski 

proračun in za lastnike nepravilno parkiranih vozil, ki bi lahko šli tistih nekaj 
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metrov peš. Vprašal je, ali bodo imeli komunalni redarji enak vatel za vse kršilce, 

tudi takrat ko so v Kranju prireditve, ali pa naj se spremenijo predpisi v tej smeri. 

 

9. Saša Kristan: 

- Vprašala je, kako se lahko redarji z merilnikom hitrosti postavijo kjerkoli, npr. v 

Stražišču na pločniku.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.20 uri. 

 

Pripravila: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

 

Svetlana Draksler, org.  

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

 

 
 


