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Z A P I S N I K 

 

 

 

17. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 29.8.2012, 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, Janez Bohorič, mag. 

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

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

Jure Kristan, Saša Kristan, Jože Lombar, Nada Mihajlović, Matej Gal Pintar, Alojz Potočnik, 

Alenka Primožič, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, Gregor Tomše, 

mag. Andreja Valič Zver, Klemen Valter, Igor Velov, Nataša Robežnik, Zmagoslav Zadnik in 

Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili naslednji svetniki Stanislav Boštjančič, mag. Andrejka Majhen in Smiljana 

Vončina Slavec. 

 

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, mag. Marko 

Hočevar – podsekretar v Uradu 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, Robert Zadnik – Medobčinski 

inšpektorat Kranj, Milena Bohinc in Svetlana Draksler – analitika v Uradu direktorja.  

 

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

sklepov delovnih teles Sveta MOK, osnutek sklepov Nadzornega odbora Mestne občine 

Kranj, odgovori na svetniška vprašanja in obvestilo o znižanju sejnin. 

Umaknil je točko 3. B Javno-zasebno partnerstvo za parkirni sistem na območju Mestne 

občine Kranj se umakne. Statutarno pravna komisija je upravi predlagala, da se Akt o javno-

zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Podelitev koncesije za upravljanje parkirnih 

površin v Mestni občini Kranj« spremeni v odlok. Občinska uprava bo tak odlok pripravila in 

predložila v odločanje na eno naslednjih sej.  
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Umaknil je tudi točko 3.C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK za leto 

2012 – dopolnitev, gre za parcelo na Polici pri Naklem. Vse komisije sveta, ki so pristojne za 

obravnavo te točke, so bile proti prodaji, zahtevajo dodatne obrazložitve, občinska uprava pa 

mora opraviti pred odločanjem opraviti določene postopke.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa se 

sprejme po hitrem postopku.  

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

Nato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.6.2012 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa - 

hitri postopek 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj – 1. 

obravnava 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj – 1. 

obravnava 

7. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj – 1. obravnava 

8. Soglasje k spremembi cen javnih vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na 

območju mestne občine Kranj 

9. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE SVETA Z DNE 20.6.2012 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 16. seje Sveta Mestne občine Kranj je podal Mitja Herak, direktor 

občinske uprave in povedal, da so vsi sklepi v izvrševanju oziroma so izvršeni.  

 

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

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 16. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.6.2012 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 
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2. KADROVSKE ZADEVE  

 

Predlog za imenovanje člana v Razvojnem svetu gorenjske regije 

 

Župan Mohor Bogataj je umaknil predlog in pozval vse stranke, ki so zastopane v mestnem 

svetu, da opravijo evidentiranje za člana v Razvojnem svetu gorenjske regije do 20.9.2012 in 

bi mestni svet ta predlog potrdil na svoji naslednji seji. 

 

 

 

3.   PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Montažna večnamenska dvorana s pokritim drsališčem 

 

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

Občinska uprava je skušala pridobiti naslednja mnenja: Računskega sodišča, Ministrstva za 

pravosodje in javno upravo ter Ministrstva za finance, vendar sta prva dva državna organa 

odgovorila, da nista pristojna za ta vprašanja. Ministrstvo za finance pa kljub urgenci ni 

odgovorilo. Naročili so pravno mnenje pri doc. dr. Aleksiju Mužini, iz katerega izhaja, da se 

posel podelitve stavbne pravice loči od najema ur uporabe večnamenske dvorane. Uprava je v 

celoti temu pravnemu mnenju sledila in tako tudi predlagala sklep. 

 

Klemen Valter,  podpredsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da komisija podpira 

predlog. Komisija svetu predlaga, da do podpisa prve pogodbe o najemu ur za objekt sprejme 

tudi sklep oziroma drug dokument, v katerem bo določeno minimalno število ur oziroma 

zneska ter maksimalno število ur oziroma zneska najema za celotno obdobje najema. 

 

Mag. Alenka Bratušek, podpredsednica Komisije za finance, je povedala, da se komisija s 

predlaganim sklepom strinja in predlaga mestnemu svetu sprejem.  

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo, je povedal, da komisija potrjuje 

predlagan sklep. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj soglaša z osnutkom pogodbe o podelitvi stavbne pravice v korist 

družbe JOMAC proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.. S tem sklepom se nadomesti 2. točka 

sklepa št. 900-4/2012-3-41/04 z dne 22.2.2012. 

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 16 ZA, 3 PROTI, 4 VZDRŽANI).  
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D. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2012 - 

dopolnitev 

 

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

 

Mag. Branko Grims, predsednik Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč, je 

povedal, da se komisija strinja s predlaganim sklepom. 

 

Klemen Valter, podpredsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da komisija nima 

pripomb na predlagano besedilo. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da so se člani komisije za finance  

seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. D, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu 

svetu, da ga sprejme. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za 

leto 2012.  

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

 

4. ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU 

IZVAJANJA JAVNEGA MESTNEGA PROMETA – HITRI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, podsekretar v Uradu za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe. Na naslednji seji bo obravnavana tudi strategija mestnega 

potniškega prometa. V imenu predlagatelja je povzel pripombi Statutarno pravne komisije:  

- Odpravilo se bo napačno navajanje pravne podlage v preambuli, da bo usklajena s 

trenutno veljavno pravno podlago, 

- namesto 33. člen je pravilno 53. člen Zakona o prevozih v cestnem prometu. 

 

Stališča komisij: 

 

Klemen Valter, podpredsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da je predlagatelj že 

upošteval pripombi. 

 

Jure Kristan, podpredsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo, je 

povedal, da se soglasno v skladu s priloženo dokumentacijo sprejme Odlok o dopolnitvi 

Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa - hitri postopek. 

 

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

predlaganim gradivom. 
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Razprava:  

 

Vlasta Sagadin:  

- Kako poteka reorganizacija poti, lokalnega prometa, primestnega, mestnega. Ali pomeni 

sprememba šolskega dne za občino kakšen strošek. Zanima jo, kaj pomeni za proračun 

sprememba začetka pouka na šolah, ki imajo vozače. 

 

Mag. Marko Hočevar:  

- Glede šolskih prevozov je povedal, da so se pretekli teden uspeli izpogajati na 

ministrstvu, tako da bo Mestni občini Kranj država sofinancirala te prevoze v višini 

100.000 €.   

- Za naslednjo sejo bo pripravljen, krajevne skupnosti ga že usklajujejo, osnutek strategije 

mestnega potniškega prometa. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja 

javnega mestnega prometa po hitrem postopku.  

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN) 

 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH 

CESTAH V MESTNI OBČINI KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, podsekretar v Uradu za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe.  

 

Stališča komisij: 

 

Klemen Valter, podpredsednik Statutarno pravne komisije, je podal pripombe komisije: 

- v obrazložitvi se v 5. točki, pod alinejo d) zapiše, da se globe določijo v EUR in ne, da se 

uskladijo z veljavno valuto, 

- v 1. členu se črta beseda »namesto«, 

- v 3. členu se 1. točka spremeni tako, da se za besedo »izda« doda besedilo: »na podlagi 

popolne vloge«; 

- natančno se določi, kdaj je vloga popolna; 

- črta se drugi stavek prvega odstavka 54. člena, saj se ponovi v 3. odstavku, 

- v 4. členu se nadomesti znesek 1.000 evrov  

 

Evstahij Drmota, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo, je 

povedal, da komisija soglasno sprejema stališča in Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj – 1. obravnava.  

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo, je povedal, da komisija potrjuje 

predlagan sklep o sprejemu stališč in predlogov Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 

o občinskih cestah v Mestni občini Kranj. 
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Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da se komisija strinja s 

predlaganim gradivom.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejmejo se stališča in predlogi o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih 

cestah v Mestni občini Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA).  

 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNEM REDU V 

MESTNI OBČINI KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, podsekretar v Uradu za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe.  

 

Stališča komisij: 

 

Klemen Valter, podpredsednik Statutarno pravne komisije, je podal pripombi komisije: 

- v preambuli se navede pravilno pravno podlago Zakona o prekrških in sicer z uporabo 

uradnega prečiščenega besedila, 

- v 1. členu se nadomesti besedilo »2. člen« z besedilom »1. a člen«. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep o sprejemu stališč in predlogov Odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj v prvi obravnavi. 

 

Irena Ahčin, predstavnica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija se strinja s stališči in predlogi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

javnem redu v Mestni občini Kranj v prvi obravnavi. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom 

 

Razprava:  

 

Vlasta Sagadin:  

- Podpira ta odlok, pričakuje pa tudi ustrezno ukrepanje inšpekcijskih služb glede na 

odgovore inšpektorata, ki deluje preventivno. Menila je, da preventivno delovanje 

zadošča za en čas, potem je pa treba prekrške tudi sankcionirati. Določbe odloka o 

ukrepanju naj se izvajajo. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejmejo se stališča in predlogi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu 

v Mestni občini Kranj v prvi obravnavi.  

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

7. ODLOK O OGLAŠEVANJU IN USMERJEVALJNEM SISTEMU V MESTNI 

OBČINI KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, podsekretar v Uradu za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe. Uprava je uskladila in upoštevala pripombe iz prejšnjih obravnav, 

tudi Komisije za krajevne skupnosti.  

Do druge obravnave bo odlok ponovno usklajen s pripombami komisij, posebej je opozoril, 

da bo zapisana sledeča določba: »V določenem obdobju po sprejetju odloka, da bo urad 

pristojen za določitev lokacij, te določi skupaj v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi." 

 

Stališča komisij: 

 

Evstahij Drmota, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Soglasno se sprejme Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj – 

1. obravnava z omenjenimi pripombami. 

Damijan Peric, član komisije je podal pripombo v zvezi 21. člena predlaganega odloka in 

sicer, doda naj se prepoved plakatiranja na javni infrastrukturi – T5. 

Jure Kristan, podpredsednik komisije je podal pripombo v zvezi 21. člena predlaganega 

odloka in sicer,  

- črta naj se tekst »prepovedano je zatikanje ali lepljenje oglasnega materiala na vozila.«   

- za oglaševanje na zemljiščih ki so v zasebni lasti naj se ravno tako predhodno pridobi 

gradbeno dovoljenje 

- predlaga ponovno proučitev 4. člena predlaganega odloka  

 

Klemen Valter, predsednik Statutarno pravne komisije: 

PRIPOMBE: 

- v preambuli se navede pravilno pravno podlago Zakona o prekrških in sicer z uporabo 

uradnega prečiščenega besedila. 

8. člen: 

- prouči se ali se merila dajo v pogoje ali se bodo merila točkovala. Merila morajo biti jasna 

in določna, ter omogočati natančno interpretacijo; 

- beseda stranke je nepotrebna, 

- črta se beseda »lahko« pred besedo »revalorizira« ter se določi kdaj se revalorizira. 

9. člen:  

- ponavlja se besedilo »na osnovi«, 

- treba je natančno napisati, kdaj se sklene pogodbo (dokončnost ali pravnomočnost). 

11. člen: 

- črta se beseda »lahko« pred besedo »pridobi«, 

- v zadnjem odstavku je treba natančno določiti razloge preklica. 
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13. člen: črta se besedilo »ali neurejena«. 

14. člen:  

- določena kvadratura 1,5 m2 je premajhna. Kvadratura more biti enakopravno določena za 

vse subjekte, 

- v prvem odstavku je potrebno dodati tudi krajevne skupnosti. 

15. člen:  

- potrebno je določiti pogoje za izdajo soglasja. 

17. člen: 

- V 3. alineji 2. odstavka je potrebno določiti čas trajanja. 

21. člen:  

- prepoved zatikanja oglasnega materiala je možna le na javnih površinah. 

25. člen: 

- preveri naj se ali je možno pred denarno kaznijo izdati samo opomin (za oglaševalce, ki 

niso koncesionarji). 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep o sprejemu Odloka o oglaševanju in 

usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj s pripombami iz prve obravnave. 

 

Nataša Robežnik, predsednica Komisije za turizem: 

V Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v MOK naj se vključi določba, da javni 

zavodi za njihove potrebe pridobijo lokacije za oglaševanje do določene kvote na podlagi 

razpisa. 

Razmisli naj se, ali določbo tretjega odstavka 21. člena, ki pravi, da je prepovedano zatikanje 

ali lepljenje oglasnega materiala na vozila, v odloku pustiti ali jo črtati. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom s tem, da se upoštevajo pripombe. 

Kako je s sankcijami za reklame, ki so na fasadah že leta in leta? V KS že imajo postavljene 

table, ker se v okviru predstavitve KS predstavljajo posamezna podjetja. Ali je to v redu? 

 

Razprava:  

 

Igor Velov:  

- Predlagal je, da se v 21. členu črta stavek o prepovedi zatikanja oglasnega materiala na 

avtomobile. Menil je, da zna s tem v zvezi nastati veliko težav, vprašanj, kaj je javna 

površina, kaj ni, ali je označeno. Letake dajejo podjetniki študentom, ali so ti prav delili. 

Kazni so visoke. Vprašal je kaj je v javnem interesu. Nobene škode se s temi letaki ne 

dela. Po drugi strani je gospodarsko stanje tako, da se tovrstnega oglaševanja poslužuje 

vedno več podjetnikov. Če bo nek vestni redar pisal kazni, znajo biti resne težave s tem. 

   

Ludvik Kavčič:  

- Vprašal je, ali je obrtnik, ki oglašuje na svoji lastnini, prost takse. 

 

Irena Ahčin:  

- Vprašala je, ali se s sprejetjem tega odloka karkoli spremeni postopek oglaševanja za 

volitve. 
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Mag. Marko Hočevar, podsekretar v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe:  

- Odgovoril je, da je obrtnik prost takse, saj se le-ta plačuje za oglaševanje na javnih 

površinah. 

- Ta odlok ne obravnava oglaševanja za volitve, ker je za to pristojen drug zakon. 

 

Jure Kristan:  

- Podprl je predlog svetnika Velova. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj s 

pripombami iz prve obravnave. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

8. SOGLASJE K SPREMEMBI CEN JAVNIH VZGOJNO-VARSTVENIH 

PROGRAMOV V JAVNIH VRTCIH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Irena Ahčin, predstavnica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

- Komisija se strinja s Sklepom o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih 

vrtcih na območju Mestne občine Kranj, 

- Uprava MOK naj preveri vse možno variante na kakšen način bi se lahko tistim staršem, 

ki niso (pravočasno) vložili vloge pomagalo. Na CSD naj se preveri, če lahko opravijo 

informativni izračun na podlagi vloge teh staršev, katerih otroci so že izpisani iz vrtca. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

1. Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

2. Člani komisije za finance predlagajo, da uprava do seje Sveta pripravi predlog sklepa, ki bi 

rešil problem staršev, ki niso vložili vloge za znižano plačilo vrtca.  

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Razprava:  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da 28 družin ni vložilo vloge za subvencioniranje plačila 

vrtca in so zamudili rok.  

 

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

- Vsako leto določeni starši zamudijo rok za oddajo vloge. V letošnjem letu je prišlo do 

spremembe, da se je pristojnost iz lokalne skupnosti prenesla na center za socialno delo. 
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Komisija je bila seznanjena s predlogom Komisije za finance. Težko je v kratkem času 

rešiti stvar, treba je proučiti vse vidike. Poskusili bi zadevo pravično urediti. Vsi starši so 

bili pozvani, da oddajo vlogo in od 1. septembra bodo lahko to olajšavo koristili. 

 

V razpravi, v kateri so sodelovali: mag. Alenka Bratušek, Beno Fekonja, Irena Ahčin, Klemen 

Valter, mag. Andrej Šušteršič, Jure Kristan, Igor Velov, Bojan Homan in Nada Bogataj 

Kržan, so bila izražena zelo različna stališča in mnenja: 

- Višina poračuna za plačilo vrtca je približno 3,500 € na družino, ki pa so v glavnem 

socialno šibke;  

- Podatke je potrebno še pridobiti iz vrtcev pri šolah;  

- Nujen je pravni pregled zadeve;  

- Občina ni socialna ustanova;  

- V težavah je vrtec, ki ima terjatve do neplačnikov, kako to zadevo rešiti;  

- Prerazporeditev županovih rezerv. 

 

Župan, Mohor Bogataj, je naložil občinski upravi nalogo, da obravnava vsak primer posebej 

in pripravi ustrezen predlog za mestni svet predlog sklepa, ki bi rešil problem staršev, ki niso 

vložili vloge za znižano plačilo vrtca.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju 

Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

 

9. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

 

1. Jože Lombar:  

- V imenu kmetov, lastnikov območja za tovarno Sava, je povedal, da so dobili od Davčne 

uprave obdavčitev kmetijskih zemljišč, ki so obravnavana kot nezazidana stavbna 

zemljišča. Spremembo kategorije kmetijskih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča je 

naredila občina proti volji lastnikov. Občina naj takoj pristopi k reševanju prevelike 

obdavčitve kmetijskih zemljišč; do 3.9.2012 je potrebno posredovati dikcijo, kako jih 

izvzeti iz obdavčitve.  

 

2. Klemen Valter:  

- Na dveh prejšnjih sejah je podal pobudo, da se nadaljujejo aktivnosti v smeri iskanja nekih 

modelov oživitve gospodarstva v Kranju, da bi določena degradirana zemljišča oz. druga 

primerna zemljišča dala pod ugodnimi pogoji v uporabo gospodarstvu. Glede zemljišča 

pri Exotermu, ki je v lasti Mestne občine Kranj in je kot nalašč primerno za tovrstno 

dejavnost. Podal je pobudo, da občinska uprava pripravi nek idejni model, kaj s tem 

zemljiščem v smislu ponudbe gospodarstvu pod pogojema, da bi le-to ustvarilo delovna 

mesta in bilo zavezano ostati v Kranju. 
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Jure Kristan: 

- Menil je, da sta pobudi g. Lombarja in g. Valterja povezani. Cene zemljišč ne padajo in je 

obdavčitev nezazidanih stavbnih zemljišč prenizka. To zemljišče pri Exotermu je 

zanimivo. Obstaja še neka zaveza v bivši mlekarni za podjetniški inkubator, kjer se pa 

trenutno ne dela nič. Določena degradirana območja tudi vsebujejo nezazidana stavbna 

zemljišča. Trenutno so obdavčitve prenizke, da bi taka zemljišča šla v prodajo. Menil je, 

da se ne morejo osredotočiti samo na eno območje, ampak bi se morali začeti celostno 

obravnavati prostor v Kranju.  

 

Po končani razpravi je dal župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Občinska uprava naj prouči možnost, da se za zemljišče na Polici pripravi idejni projekt, s 

katerim bi se zemljišče namenilo gospodarstvu z namenom ustvarjanja novih delovnih mest. 

 

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

 

 

3. Janez Bohorič:  

- Želel je opozoriti, da jutri poteče rok za vložitev predlogov za nagrade in priznanja 

Mestne občine Kranj.  

 

4. Irena Ahčin:  

- Opozorila je na smetišče pod viaduktom Ilovka – Rupovščica, in sicer kot sprehajalka tam 

srečuje pločevinke, žimnice in drugo. To mesto je težko dostopno, dva metra pod nivojem 

avtoceste. Kdo je zadolžen za čiščenje oz. ali je to v pristojnosti redarstva? 

 

5. Vlasta Sagadin:  

- Krajani KS Orehek Drulovka so jo opozorili, da 10 let po izgradnji kanalizacije še vedno 

en del Zasavske ceste in Poti za krajem nima urejenega omrežja tako, da bi se lahko 

fekalna voda odtekala v pravi kanal, ker je bila napravljena pri načrtovanju omrežja 

tehnična napaka. Posledica tega je združevanje fekalne in meteorne vode ter pojav 

podgan. Krajani predlagajo, če se lahko v proračunu za prihodnje koledarsko leto planira 

sredstva za pregled, zakaj 20 hiš nima priklopa na fekalno kanalizacijo.  

 

6. Evstahij Drmota: 

- Vprašal je, zakaj se sanacija stopnic od Layerjeve hiše do Jelenovega klanca ne zaključi.  

 

7. Jure Kristan:  

- Opozoril je, da so vsi svetniki prejeli pismo g. Vesta, nanaša se na območje graščine v 

Stražišču. Zanimalo ga je, koliko daleč je zadeva, kdaj jo bodo realizirali. Načrt razvojnih 

programov je predviden v proračunu že 4 leta in ga še niso zaključili. Predlagal je 

občinski upravi, da si gre ogledati okolico graščine in bo zgrožena kakšne nestrpne 

krajane imajo v Stražišču. Celotna graščina je porisana z grafiti, stekla razbita. Želi, da se 

zadeva čim prej reši in gredo naprej, da uredijo ta odsek ceste do mostu in v naslednji fazi 

nadaljujejo z razširitvijo ceste od mostu naprej. Želel je pisni odgovor z nekimi zasledki v 

najkrajšem času.  
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8. Igor Velov:  

- V prejšnjem mandatu je bila sprejeta Strategija razvoja MOK do 2020, iz katerega izhaja 

zaveza obveščenosti mestnega sveta dvakrat letno o izvrševanju strategije. Zanimalo ga je, 

ali se strategija izvaja, ali se prilagaja trenutnim razmeram, ali so se enostavno odpovedali 

temu dokumentu.  

 

9. Mag. Andrej Šušteršič:  

- Z odgovorom na vprašanje glede prehoda na regionalni cesti Kranj – Jeprca je delno 

zadovoljen. Predlagal je, da se zadevo začasno uredi z minimalnimi stroški in sicer naj se 

prometna signalizacija prestavi za 200 metrov, kar pomeni zmanjšano hitrost na tem 

odseku ceste.  

 

10. Nataša Robežnik:  

- Se je navezala na predlog mag. Šušteršiča in predlagala, da se v sklopu urejanja prehoda 

za pešce na regionalno cesti Kranj – Jeprca uredijo tudi pločniki, ker ima veliko hiš izhod 

na to cesto.  

 

11. Beno Fekonja:  

- V strnjenih naseljih Mestne občine Kranj je nekaj označb za interventne poti, predlagal je, 

da se jih pregleda in tam, kjer je smiselno, se naj talno označijo.  

 

12. Vlasta Sagadin:  

- Zahvalila se je za odgovor, ki se je nanašal na parkirišča na Hujah. Žal ni pojasnjeno, kje 

in kdaj bodo na voljo nadomestni vrtički, ki so bili pred dvema letoma z izgradnjo 

parkirišča uničeni. 

- Zanimalo jo je, kdaj se bo zaključila dela (tlakovanje, izkopavanja) v starem Kranju in 

kakšna strokovna metoda dela je način, ki ga je občina ubrala tokrat, da se koplje malo tu, 

pripelje mehanizacijo, odkoplje, zasuje, tlakuje, potem se prestavi malo naprej, levo in 

tako naprej. Vprašala je, kdo je to odločil in koliko bo to podražilo samo obnovo.  

- Opozorila je, da je Mali trg tlakovan iz najlepšega granita, na katerem so že zarisane talne 

označbe za parkiranje in se že cedijo oljni madeži.  

 

13. Matej Gal Pintar:  

- Dve seji nazaj je prejel odgovor KS Center, ko je vprašal, da določene prebivalce starega 

Kranj zanima, zakaj se na Trubarjevem trgu parkira. G. Pavšler je podal odgovor, da se na 

tem trgu parkira od nekdaj. Se je strinjal z navedenimi vprašanji g. Pavšlerja in želel, da se 

nanje odgovori. Vprašal je, zakaj se je v obnovo ulic starega Kranja vložilo 5 mio evrov, 

če bodo na vseh trgih parkirani avtomobili.  

 

14. Alojzij Ješe 

- Vprašal je, kdaj bo na regionalni cesti Kranj – Jeprca vzpostavljen kataster. Od leta 1939, 

ko je bila cesta zgrajena, kataster ni bil vzpostavljen. Predlagal je, da Direkcija RS za 

ceste to stvar dokončno uredi.  
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15. Igor Velov: 

- Opozoril je, da tema, ki sta jo izpostavila ga. Sagadin in g. Pintar, ni tako nedolžna. Kar se 

trenutno dogaja na Pungratu, ni v skladu s projektom, za katerega je občina dobila 

ogromna evropska sredstva. Marsikatera občina je morala sredstva vrniti, ker je izvedla 

dela v nasprotju s projekti.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30. 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

 

 

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

 

 

 


