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Z A P I S N I K 

 

 

 

28. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 20. 11. 2013, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo sta vodila župan Mohor Bogataj in podžupan Bojan Homan. 

 

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

Boštjančič, 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, 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: Darja Kovačič 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, dr. Mitja Pavliha – načelnik Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe, Brane Šimenc – načelnik Projektne pisarne, Robert Zadnik – vodja 

Medobčinskega inšpektorata Kranj, Sašo Govekar – vodja Službe za zaščito in reševanje v 

Uradu direktorja, 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, izvleček iz zapisnika 35. seje NO Dopis KC Center – skrb 

za prometno ureditev v mestnem jedru, k 3. A Premoženjski zadevi: ponovno gradivo s 

predlaganim sklepom, ki je pomotoma izpadel, k 4. točki: Spremembe in dopolnitve gradiva 

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – prva obravnava, pri 5. točki - v 

kolikor na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci v prvi obravnavi ne bo bistvenih pripomb, bo 

predlagal, da se v skladu s 100. členom Poslovnika Sveta MOK, odlok sprejme po skrajšanem 

postopku. 
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Predsedujoči je dal v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 27. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.10.2013 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve 

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – prva obravnava 

5. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski 

vrtci – prva obravnava 

6. Odlok o izdaji soglasij za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 

katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem  obratovalnem času – prva 

obravnava 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 

turizem – druga obravnava 

8. Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 

zemeljskega plina na območju Mestne občine  Kranj – druga  obravnava 

9. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno 

občino Kranj – druga obravnava 

10. Soglasje Mestne občine Kranj k spremembam in dopolnitvam Statuta Osnovnega 

zdravstva Gorenjske 

11. Seznanitev z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj 

12. Poročilo o stanju projektov GORKI – 2. sklop in vodovodnega omrežja Bašelj – Kranj  

13. Listina o sodelovanju Mestne občine Kranj in Mesta Carigrad – Büyükçekmece 

14. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (20 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 1 

VZDRŽAN). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 27. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

23. 10. 2013 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 27. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila 23. 10. 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 27. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.10.2013 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda Dom 

upokojencev Kranj 

 

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 predstavnika lokalne skupnosti se v Svet Doma upokojencev Kranj imenuje: 

 

Mag. DRAGO ŠTEFE, rojen 23.1.1937, stanujoč Cesta na Klanec 26, Kranj, magister 

ekonomskih znanosti, upokojenec  

 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavi se pa naslednji dan po 

izteku mandata dosedanji sestavi Sveta zavoda.  

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

B. Mnenje k imenovanju direktorice Doma upokojencev Kranj 

 

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:  

 

Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju gospe mag. Zvonke Hočevar, 

rojene 14.6.1958, stanujoče Koroška cesta 17, Kranj, za direktorico Doma upokojencev Kranj 

za pet letno mandatno obdobje in nastopom dela dne 1.4.2014. 

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

 

A. 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: 

 



 

4 

 

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

Stanovanjske komisije je povedal, da komisiji podpirata predlagane sklepe. 

 

Komisija za finance predlaga mestnemu svetu, da sprejem predlagani sklep. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da komisija ni imel 

pripomb. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za 

leto 2013. 

 

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

 

 

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: 

 

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

Stanovanjske komisije je povedal, da komisiji podpirata predlagane sklepe. 

 

Komisija za finance predlaga mestnemu svetu, da sprejem predlagani sklep. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da komisija ni imel 

pripomb. 

 

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  

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

4. ODLOK  O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2014 – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo sta podala župan, Mohor Bogataj in Mirko Tavčar, načelnik Urada za 

finance in povedal, da so svetniki na mizo prejeli dodatno gradivo, spremembe  in dopolnitve 

Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014. Povedal je še, da se poleg 9 
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predlaganih sklepov predlaga dodaten sklep, ki se glasi: »Skupna vrednost poslov, ki jih ni 

bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014 

znaša 340.000 EUR. Za vrednost iz prejšnjega stavka lahko Svet Mestne občine Kranj na 

podlagi predloga župana poveča sprejeti načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem.« Ta 

sklep je bil uvrščen zaradi stalnih dilem predvsem na statutarno pravni komisiji glede teh 

sprememb programov razpolaganja z nepremičnim premoženjem in našli podlago za ta sklep 

v 2. odstavku 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti.  

 

Stališča komisij: 

 

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

predlaganim odlokom in predlaga mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

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

povedal, da se je komisija seznanila s predlaganim odlokom in ga potrdila. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da na odlok niso 

imeli pripomb. 

 

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

predlagane sklepe. 

 

Mag. Branko Grims predsednik Stanovanjske komisije in Komisije za pridobivanje in 

opremljanje stavbnih zemljišč je povedal, da komisiji v okviru svojih pristojnosti podpirata 

predlagane sklepe. 

 

Nataša Robežnik, predsednica Komisije za turizem je povedala, da se je komisija seznanila z 

odlokom v delu, ki se nanaša na turizem, nima pripomb in ga v tem delu podpira. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo je povedala, da se je komisija seznanila z 

odlokom in ga sprejema. 

 

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

komisija seznanila z odlokom in ga podpira. 

 

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

z njihovega področja nimajo pripomb in soglašajo. 

 

Alojz Ješe, podpredsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se je komisija 

seznanila z odlokom in nima pripomb. 

 

Razprava: 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Zahvalila se je za uvodna pojasnila in prosila župana oziroma svetnika Dimitrievskega za 

povezavo med predlaganim proračunom in prioritetnimi projekti vezanimi na vzgojo in 

izobraževanje, za kar so prosili nekaj sej nazaj na komisiji za socialne dejavnosti, 

zdravstvo in šolstvo. 
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Janez Bohorič: 

- Povedal je, da je prebral sklepe nadzornega odbora vezane na proračun in nadzorni odbor 

ocenjuje, da je predvideno zadolževanje zelo veliko breme za ta proračun in nalaga 

občinski upravi, da mu posreduje načrt odplačil teh kreditov in o tem želel vedeti kaj več. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Pozdravila je višino postavke za socialne programe, ker vedno, ko je imela pogovore s 

predstavniki društev, ki delujejo na področju sociale so ugotavljali, da je teh sredstev 

premalo. 

- Vprašala je kako bo občina premostila prvo polovico leta do prihodkov sredstev iz naslova 

davka na nepremičnine. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Nekaj sej nazaj je vprašala kakšen je status pločnika ob cesti Goriče Golnik in dobila 

odgovor, da obstajajo možnosti, da se projekt uvrsti v proračun za leto 2014. O tem 

projektu se govori že približno 10 let, cesta je ena prometnejših v občini, otroci pa pot v 

šolo pa nimajo varne poti. Prosila je, če se najde možnost za uvrstitev tega projekta v 

proračun. 

 

Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance: 

- Na vprašanje svetnika Bohoriča oziroma Nadzornega odbora je povedal, da breme za 

občino bo, ampak vse je v okviru določil Zakona o financiranju občin, to je v okviru 8 % 

prihodkov preteklega leta. 

- Glede likvidnosti v prvi polovici leta je povedal, da bo težko, glede na izpad približno 2,5 

milijona prihodkov, ki jih je MOK do sedaj dobivala iz nadomestila za uporabo stavbnih 

zemljišč od pravnih oseb. Pričakuje se, da bo prihodek iz naslova davka od nepremičnin 

šele v drugi polovici leta, zato je predvidena tako zakonska možnost likvidnostnega 

zadolževanja, kot v tem predlaganem proračunu zagotovljena sredstva za financiranje tega 

likvidnostnega zadolževanja.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Pojasnil je, da so na področju Gorič tehtali med uvrstitvijo dveh projektov v osnutek 

proračuna in sicer podaljšek ceste mimo osnovne šole v Goričah proti Trsteniku, kjer je 

projekt narejen in uvrstitvijo tega pločnika od Gorič proti Golniku. Sredstev v proračunu 

primanjkuje in glede na prioritete oziroma oceno stanja projektov je bila sprejeta 

odločitev, da v osnutku proračuna za leto 2014 tega projekta ni. 

 

Ludvik Kavčič: 

- Zmotila ga je rubrika za razvoj malega gospodarstva in menil, da je do teh sredstev 

upravičena Obrtna zbornica Kranj, ker največ naredi za razvoj malega gospodarstva. Teh 

sredstev pa do sedaj še niso bili deležni, čeprav so pošiljali dopise. So v težjem položaju, 

ker članstvo upada, in prosil je za podporo malega gospodarstva, ki potem vrača. 

Obrtnikov v Kranju je 2.000 in menil, da bi jih bilo potrebno podpreti. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Menil je,d a je problem nastal z ukinitvijo obveznega članstva v zbornici, kar je pomenilo 

osip članarine. Obljubil je, da bodo v fazi do predloga proučili, če je možno karkoli 

narediti na tem področju. 
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Janez Bohorič: 

- Povedal je, da njega in nadzorni odbor ne skrbi zakonitost proračuna in je prepričan, da je 

narejen na osnovi zakonitih temeljev. Časi pa so taki, da bi bilo dobro vedeti kakšen je 

načrt za odplačilo kreditov, ki si jih bo občina nabrala.  

 

Dr. Andreja Valič Zver: 

- Zanimal jo je točen podatek, koliko manj bo prihodkov na račun novega davka na 

nepremičnine, ker je slišala dve različni številki 1,5 milijona in 2,5 milijona.  

 

Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance: 

- Povedal je, da je pravi podatek ocena, da bo prihodkov manj za 1,5 milijona. Ocena je 

sestavljena iz dveh delov. Občine naj bi po zakonu dobivale 50 % predvidenega davka. 

Zaradi negotovosti zakona so si občine izborile triletno prehodno obdobje in izplačilo 

davka v višini odmernih odločb za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2012. 

Občina je v letu 2012 in 2013 kar precej naredila na spisku zavezancev in površin in bi 

lahko zato pobrala več kot 500.000 nadomestila, tako da to izgublja in dodatno bodo 

morali plačati med 800.000 in 1 milijonom tega davka, kot zavezanci. Tako so prišli do te 

ocene. Izračun davka, ki ga bodo morali plačati je trenutno zelo identičen izračun občine z 

izračunom države.  

 

Mag. Drago Štefe: 

- Povedal je, da je bila letos 40 obletnica, kar v Kranju stoji Dom upokojencev. Tam so 

lahko videli veliko, kar se je naredilo v zadnjih dveh letih glede na energetsko prenovo in 

ostalo prenovo, ki je pripomogla h kvaliteti bivanja v tem domu. Menil je, da je bilo 

100.000 EUR, ki so jih dodatno zagotovili v letošnjem proračunu odlično uporabljenih pri 

sanaciji. Varovani oddelek pa je ostal nedodelan. Prostori tega oddelka so dotrajani, 

utesnjeni, brez ventilacije. Na oddelku so dementni ljudje. Povedal je, da ima informacijo, 

da je vodstvo doma na občino poslalo prošnjo, da bi v letu 2014 dobili dodatnih 100.000 

EUR, da bi lahko dokončali oziroma rekonstruirali ta oddelek. Imajo namreč odločbo, ki 

prepoveduje delovanje v teh prostorih od srede drugega leta naprej, kar bi bilo zelo 

neprijetno. Vodstvo doma ima nekaj sredstev za adaptacijo, vendar pa jim veliko še 

primanjkuje. Z občine so dobili negativen odgovor zato je prosil, da se pregleda kaj je 

nujno in vitalno, da bi se z manjšimi dodatnimi sredstvi največ pripomoglo k izboljšanju 

problematičnega stanja v domu upokojencev. Prosil je, da se v fazi do predloga le najde 

sredstva v višini do 100.000 EUR, ki bi omogočala dokončanje nujnega projekta za 

dementne ljudi v domu upokojencev Kranj.   

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Pojasnil je, da je bila direktorica doma upokojencev pri njem na sestanku, po sestanku je 

oddala vlogo. Možnosti so že iskali in obljubil je, da jih bodo še do druge obravnave. 

Poudaril pa je, da je dom upokojencev koncesija države in ne lokalne skupnosti in država 

ne zagotavlja stroškov, ki jih ima dom upokojencev. Že v letošnjem letu je bila le dobra 

volja svetnikov, da so sofinancirali 100.000 EUR. Pri pripravi proračuna pa se je dejansko 

večinoma samo črtalo. Skušali bodo zagotoviti čim več sredstev, vendar 100.000 se jih 

sigurno ne bo dalo. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 z 

obrazložitvami. 

2. Sprejme se osnutek načrta razvojnih programov za obdobje od l. 2014 do l. 2017. 

3. Sprejme se osnutek kadrovskega načrta za leto 2014. 

4. Sprejme se osnutek programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 

Kranj in kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2014 

5. Sprejme se osnutek programa pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2014. 

6. Sprejme se osnutek finančnega načrta stanovanjskega sklada za l. 2014 z obrazložitvijo. 

7. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za 

l. 2014. 

8. Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje občinskih cest, meteorne 

kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin 

izven mestnih krajevnih skupnosti za proračunsko leto 2014; 

9. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2014 se določijo v skupni višini 85.620,00 

EUR oziroma 216,21 EUR/svetnik/mesec. 

10. Skupna vrednost poslov, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem , za leto 2014 znaša 340.000 EUR. Za vrednost iz prejšnjega 

stavka lahko Svet Mestne občine Kranj na podlagi predloga župana poveča sprejeti načrt 

ravnanja z nepremičnim premoženjem. 

 

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

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

VARSTVENEGA ZAVODA KRANJSKI VRTCI – PRVA OBRAVNAVA 

 

Župan, Mohor Bogataj je povedal, da v kolikor na predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci v prvi 

obravnavi ne bo bistvenih pripomb, bo predlagal, da se v skladu s 100. členom Poslovnika 

Sveta MOK, odlok sprejme po skrajšanem postopku. 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

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

ni bilo pripomb. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da so imeli eno 

manjšo pripombo, ki je upoštevana. 

 

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

 

SKLEP:  
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1. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 

zavoda Kranjski vrtci se sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

varstvenega zavoda Kranjski vrtci. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 23 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

6. ODLOK O IZDAJI SOGLASIJ ZA DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA 

GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA 

GOSTINSKA DEJAVNOST V PODALJŠANEM  OBRATOVALNEM ČASU – 

PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal dr. Mitja Pavliha, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe. 

 

Stališča komisij: 

 

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

pripombe na odlok. 

 

Nataša Robežnik, predsednica Komisije za turizem je povedala, da je komisija podala 

pripombo in pričakovala, da bo do seje že prejela odgovor. Poudarila je, da pričakuje, da bo 

njihova pripomba upoštevana. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo je povedala, da se je komisija seznanila z 

odlokom in sprejela sklep, v katerem predlaga, da se spremenita 2. odstavka 11. in 12. člena 

obravnavanega odloka tako, da se dovoli obratovanje vseh gostinskih obratov z mehansko ali 

živo glasbo za ples oziroma družabni program le do 3. ure naslednjega dne, ne do 5. tako kot 

je predlagano v odloku. 

 

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

s predlogom. 

 

Alojz Ješe, podpredsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se komisija strinja z 

odlokom, z upoštevanjem pripomb, ki so jih podali. 

 

Razprava: 

 

Župan, Mohor Bogataj je povedal, da bodo pripombe obravnavane do druge obravnave 

odloka. 

 

Dr. Mitja Pavliha, načelnik Urada za gospodarstvo in GJS: 

- Povedal je, da je bilo pripomb precej. Vse bodo proučili, jih smiselno upoštevali in 

pripravili gradivo do naslednjega branja. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Podprla je razpravo gospe Sonje Mašič, predsednice KS Huje, ki jo je podala na Komisiji 

za krajevne skupnosti. V krajevni skupnosti Huje, kjer prebiva sama, je množica majhnih 
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lokalov, ki strežejo tudi hrano, večinoma pa le pijačo, ki jo pijejo pozno v noč in ob 

odhodu domov kalijo nočni mir. To niso lokali, kjer bi se vrtela glasba, ampak so lokali ki 

služijo kot zatočišče nekaterim uporabnikom. Poudarila je, da je v odloku predlagani 

odpiralni čas preveč liberalen za naselja, kot je na primer KS Huje. Menila je, da to ne bo 

pripomoglo k boljši kvaliteti. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o izdaji soglasij za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in 

kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času – prva 

obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal dr. Mitja Pavliha, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe. 

 

Stališča komisij: 

 

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

odloka. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da komisija ni imela 

pripomb. 

 

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 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod 

za turizem Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
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8. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA 

OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA NA 

OBMOČJU MESTNE OBČINE  KRANJ – DRUGA  OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal dr. Mitja Pavliha, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe. Sprememba odloka je predlagana zaradi izrečenega popravljalnega ukrepa 

Računskega sodišča RS. 

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da se je komisija seznanila z Odlokom o spremembi Odloka o dejavnosti 

sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine 

Kranj – druga obravnava, in z njim soglaša. 

 

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

pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

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

s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o spremembi odloka o dejavnosti sistemskega 

operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – 

druga obravnava. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da so člani komisije 

podprli predlagani Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja 

distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – druga 

obravnava.  

 

Jakob Piskernik:  

- Želel je opredelitev občinske uprave do pripomb, ki jih je podal nadzorni odbor. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave:  

- Nadzorni odbor je imel pripombe, da niso bila upoštevana vsa priporočila Računska 

sodišča RS. Menil je, da so bila upoštevana vsa v teh popravljalnih ukrepih, ki jih je 

pripravila občinska uprava na osnovno poročilo računskega sodišča in jih je ocenilo kot 

ustrezne za izvajanje.  

- Računsko sodišče je občinski upravi naložilo, da naj reši vprašanje lastništva 

infrastrukture, tako omrežja za distribucijo zemeljskega plina, kot tudi omrežja za 

distribucijo toplote. Na žalost pa ni povedalo, kako naj se to stori, ker pravna podlaga ne 

obstaja. Hkrati je računsko sodišče naložilo Vladi RS, da pripravi spremembo zakonodaje, 

ki bo to omogočala. Vlada še ni sprejela zakona, ki bi omogočal spremembo lastništva. 

Ugotovljeno je bilo, da ni podatkov o vrednosti infrastrukture in da je obdobje 35 let za 

sklenitev koncesijske pogodbe predolgo. Koncesijsko razmerje za 35 let je bilo ocenjeno 

na podlagi pričakovane amortizacijske stopnje, ki znaša nekaj več kot 3 %. Po mnenju 

občinske uprave je ustrezno in tudi obstoječa pogodba, ki je bila sklenjena l. 2009, je bila 

sklenjena za obdobje 35 let. Vrednost infrastrukture je navedena tako, da se z novo 

koncesijsko pogodbo določi način prenosa omrežja na koncendenta po prenehanju 

koncesije, kar je bila tudi ena izmed pomanjkljivosti obstoječe koncesijske pogodbe.  
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Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj v drugi obravnavi. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

 

 

9. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO 

KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA MESTNO OBČINO KRANJ – DRUGA 

OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

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

povedal, da se komisija strinja s predlaganim odlokom. 

 

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

povedal, da se je komisija seznanila z Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj – druga obravnava, in z njim soglaša. 

 

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

podpira sklepa o sprejemu Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj – druga obravnava. 

 

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

naslednjo pripombo na besedilo odloka: preveri se, ali Svet MOK z vidika enakosti pred 

zakonom lahko sprejme odlok, ki ustvarja razliko med občani, ki so plačali komunalni 

prispevek pred oz. po datumu 21.9.2009.  

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da so člani komisije 

podprli predlagani Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za Mestno občino Kranj – druga obravnava s upoštevanjem pripombe, da se v 21. 

členu podaljša rok za pisno vlogo na MOK.  

 

Razprava:  

 

Janez Bohorič:  

- Predlog odloka je strašno neprijazen do tistih, katerih pravice so bile kršene. Namreč 

predlog zahteva od tistih, ki so preveč plačali z ozirom na zakonske osnove, da vložijo 

zahtevek za povračilo v roku dveh mesecev. Podprl je razmišljanje nadzornega odbora, ki 

pravi, da če je bilo nezakonito obračunano karkoli, potem naj to občina vrne po svoji 

uradni dolžnosti. 
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Klemen Valter:  

- S pravnega vidika je zadeva zelo sporna, ker ne glede na mnenje Računskega sodišča, je 

še vedno nad njim in nad občino Ustava Republike Slovenije, ki pravi, da smo pred 

zakonom vsi enaki oz. govori o enakem varstvu pravic. S takim predlogom bi občina 

dejansko kršila pravice tistih vlagateljev pred letom 2009. Zelo težko je podpreti tak 

predlog. 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

Mestno občino Kranj – druga obravnava. 

 

Sklep ni bil sprejet (30 PRISOTNIH: 3 ZA, 26 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je predal vodenje seje podžupanu Bojanu 

Homanu. 

 

 

 

10. SOGLASJE MESTNE OBČINE KRANJ K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM 

STATUTA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE 

 

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

 

Stališči komisij:  

 

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

pripomb na predlagano soglasje. 

 

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

da daje komisija soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Osnovnega zdravstva 

Gorenjske. 

 

Ker razprave ni bilo, je dal predsedujoči, podžupan Bojan Homan, na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Osnovnega 

zdravstva Gorenjske. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).  
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11. SEZNANITEV Z ODLOKOM O NAČRTU ZA KAKOVOST ZRAKA NA 

OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ, KI GA JE IZDALA VLADA RS 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da se je komisija seznanila z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju 

Mestne občine Kranj, ki ga je izdala Vlada RS, in z njim soglaša. 

 

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

predlagane sklepe, ki se nanašajo na točko o seznanitvi Sveta Mestne občine Kranj z 

Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, ki ga je izdala Vlada 

RS. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da so člani komisije 

sprejeli sklep, da se pripombe posredujejo na seji Sveta MOK kot dodatno gradivo.  

Dr. Aleksander Pavšlar, predsednik Sveta KS Center, je pojasnil, da je proti takemu 

dokumentu, da ima občine pomembnejše projekte kot je ta, da gre tu očitno za nadaljevanje 

slabe prakse iz prejšnjega mandata, ko se obveznosti sprejemajo kar »na počez« in niso  

finančno zaprte npr.  – v gradivu zapisana gradnja garažnih hiš, če se ve, da jih ne bo 

(Kranjska parkirišča v stečaj). Ali bo občina za izgradnjo plačala s. p.-ju?  Ali bo npr. gradnja 

teh parkirnih hiš zavezujoča za MOK? Kdo na MOK je vladi posredoval te  podatke? 

Franc Globočnik je predlagal, da se gradivo umakne. 

Jure Kristan je opozoril na zapis pri 4.2.3, kjer je potreben popravek. 

 

Razprava:  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Izpostavil je točko 4.2.1., kjer je navedeno, kako bi najhitreje spodbudili trajnostni prevoz 

na ravni mesta. Pod prvo alinejo piše: spodbujanje kolesarjenja tudi z umestitvijo novih 

kolesarskih stez in peš prometa. Posebej je apeliral na Projektno pisarno, ki marljivo dela, 

da bi se maksimalno potrudila na kolesarski stezi Kranj – Medvode, tako da bi drugo leto 

lahko pričeli vsaj z delom urejanja te steze. Tudi ostala slovenska mesta se intenzivno 

delajo na projektih kolesarskih stez. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Menil je, da je ta razprava nepotrebna, ker je odlok že sprejet s strani Vlade RS. Občina ne 

more dajati pripomb na ta odlok. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Bojan Homan, na glasovanje naslednje  

 

SKLEPE: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se seznani s predlogom Odloka o načrtu za kakovost zraka na 

območju Mestne občine Kranj, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v 

sodelovanju z upravo Mestne občine Kranj. 

2. Svet Mestne občine Kranj soglaša z nalogami občine vključno z opredelitvijo sredstev za 

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

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

Vodenje seje je prevzel župan Mohor Bogataj.  

 

 

12. POROČILO O STANJU PROJEKTOV GORKI – 2. SKLOP IN VODOVODNEGA 

OMREŽJA BAŠELJ – KRANJ  

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne. Z deli se je pričelo na 

aglomeraciji Bitnje-Šutna-Žabnica, kjer je 400 m kanalizacije že položeno. Na aglomeraciji 

Kokrica in Kranj-Zlato polje sever se je tudi pričelo z deli. Mestna občina Kranj pričakuje do 

konca meseca novembra s strani pristojnega ARSA izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, ki bo 

podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja za novo čistilno napravo. Intenzivno obiskujejo vse 

krajevne skupnosti, tiste katerih se ti projekti dotikajo. Dogovarjajo se na kakšen način bo 

tekla komunikacija med krajani, investitorjem, nadzorniki in izvajalci del. V vsaki krajevni 

skupnosti se bo določila oseba, ki bo imela stik z Mestno občino Kranj in krajani. 

Pričeli so z gradnjo na območju protokolarnega objekta Brdo, kjer bo postavljen objekt 

vodohrana Zeleni hrib in pa na območju Bašlja, kjer bo izgrajen objekt ultrafiltracije. Letos je 

planirana položitev vodovodnih cevi na relacijo od Brda v smeri proti Ilovki. 

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da se je komisija seznanila s Poročilom o stanju projektov GORKI – 2. sklop in 

vodovodnega omrežja Bašelj – Kranj. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisiji za finance, je povedal, da so se člani komisije seznanili s 

Poročilom o stanju projektov GORKI-2. sklop in vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj. 

 

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

seznanila s Poročilom o stanju projektov GORKI – 2. sklop in vodovodnega omrežja Bašelj-

Kranj. Istočasno je izrazila mnenje, da sta poročili primerno strukturirani in pregledni. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da so se člani komisije 

seznanili s poročilom. 

 

Razprava:  

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Vprašal je, kako bo v primeru, če bodo na gradbeno dovoljenje pritožbe. Svetnikom je 

treba marsikaj pojasniti, da se ne bo dogajalo več, kot se je pri drugih projektih. Leta 2007 

je bil predviden pričetek obnove čistilne naprave. Glede na projekt se bo postavila nova 

čistilna naprava. Napaka občinske uprave je predvsem v tem, da občani niso bili 

obveščeni o projektu. Druga zadeva je ogled čistilne naprave v tujini, katere so se 

udeležili krajani. Neprimerno se zdi, da se je občinska uprava začela z nekaterimi krajani 

pogovarjati o degradiranem območju, ki bodo prejeli 40 % popusta. Med krajani je prišlo 
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do trenj in dezinformacij. Zbor krajanov ali zbor občanov naj se organizira po predpisih. 

Opozoril je, da je treba o projektih ljudi seznaniti in poučiti. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Gre za rekonstrukcijo obstoječe čistilne naprave. Določeni deli stare čistilne naprave bodo 

uporabljeni oz. bodo obnovljeni. Prostorski akti so lokacijo čistilne naprave predvideli že 

leta 1974 in sicer to območje za gradnjo 2. faze čistilne naprave. Prostorski akti se niso 

spreminjali, ta prostor je bil vedno v načrtih za čistilo napravo. DIIP za 20.000 

populacijski enot je bil sprejet leta 2008 s potrditvijo točne lokacije čistilne naprave. 

Občinska uprava je pripravila dve seznanitvi občanov s tem projektom. Ena je bila na 

Mestni občini Kranj leta 2011. Zadeva je bila večkrat predstavljena na mestnem svetu, 

podrobno od terminskih načrtov do spremenjenega DIIPa. Lansko leto novembra je bila 

opravljena predstavitev na Krajevni skupnosti Orehek –Drulovka. Občina je poskrbela za 

primerno obveščanje občanov, ampak očitno še vedno premalo.  

- Dejstvo je, da so bili ves čas priprave projekta v časovni stiski. Leta 2011 je bil izdelan 

DIIP za 120.000 populacijskih enot, kljub temu da je evropska komisija Jaspers 

nasprotovala tako veliki čistilni napravi. Takoj so spremenili načrt in pričeli s postopkom 

javnega naročanja za projektiranje čistilne naprave. Žal se je tam zgodila revizija in 

zamudili so 9 mesecev za izbiro projektanta. 

- Glede civilne iniciative je povedal, da je imelo 21 občanov status stranke v postopku za 

izdajo okoljevarstvenega soglasja. Z njimi so sklenili pogodbo, s katero se je občina 

zavezala v 29. točkah, da bo čistilna naprava čim manj obremenjevala okolje in prostor, 

samo ena točka se nanaša na odškodnino. Ena stranka v postopku se še vedno ne strinja, 

potekajo intenzivni pogovori. Tudi pogovori s civilno iniciativo so zelo konstruktivni in 

bodo dosegli konsenz. 

- Pritožbo na prvi stopnji rešuje ministrstvo. Na drugi stopnji je pa možno vložiti tožbo na 

upravno sodišče. Prepričan je, da se bo pritožba ugodno rešila. Če bo pa sprožen upravni 

spor, ki traja približno eno leto, bo občina iskala rezervne rešitve.  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da kadarkoli so imeli razgovore z občani, krajani, civilno 

iniciativo, ni bilo enega glasu proti. Pomisleki so bili izraženi na prostorsko umeščenost, na 

tehnologijo in podobne zadeve. Vsi se strinjajo, da nova čistilna naprava prinaša bistveno 

bolje razmere. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Če prav razume, je izdana ena odločba ministrstva. Če pade del, torej se razveljavi cela 

odločba. Zanimalo ga je, ali je v pogodbah z izvajalci vpisana klavzula. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave:  

- V samem postopku pridobivanja odločbe in pogodbe o sofinanciranju je bila praksa do 

konca 2013, da je bila izdana odločba o sofinanciranju, potem se je pričelo javno naročilo 

za izbor izvajalca. Ker je imela država težave z izdajanjem odločb in pregledom nad  

razpisno dokumentacijo, so zadevo spremenili in postavili pogoj. Država bo podpisala 

pogodbo o sofinanciranju, če bo imela občina do 30.6.2013 pravnomočno izbranega 

izvajalca za izvedbo del. Občina Kranj je ta pogoj izpolnila in čaka na pogodbo o 

sofinanciranju. Če občina ne bo dobila pravnomočnega gradbenega dovoljenja, bo 

spremenila projekt na dva dela: na čistilno napravo in na kanale. 
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Nataša Robežnik: 

- Želela je prejeti v elektronski obliki 29 točk pogodbe, ki je sklenjena s strankami v 

postopku. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj se seznani s Poročilom o stanju projektov GORKI-2. sklop in 

Vodovodnega omrežja Bašelj – Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

 

13. LISTINA O SODELOVANJU MESTNE OBČINE KRANJ IN MESTA CARIGRAD 

– BÜYÜKÇEKMECE 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, načelnik Urada direktorja.  

 

Stališče komisije:  

 

Mag. Andrejka Majhen, predsednica Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, je 

povedala, da se komisija strinja in potrjuje predlog listine o sodelovanju Mestne občine Kranj 

in mestom Carigrad – Buyucekmece. 

 

Razprava:  

 

Mag. Andrej Šuštaršič: 

- Vprašal je, kako so izračunali učinke na področju malega gospodarstva. Ni proti 

povezovanju občin, ki bo verjetno bolj na kulturni ravni in je vprašanje, kako bo listina 

vplivala na gospodarsko sodelovanje. Zanimajo ga tudi stroški tega povezovanja. Listino 

bo podprl in predlagal, da ko se ta listina podpiše, da župan sestavi delegacijo iz področja 

gospodarstva in turizma, ki naj se sestane z delegacijo iz Carigrada-Buyucekmece in 

izpogaja čim boljše sodelovanje. 

 

Nada Mihajlović: 

- Podpira listino o sodelovanju. Z njimi se je srečala na Svetosavskem festivalu in sicer s 

podžupanom, direktorjem občinske uprave, direktorjem podjetja, ki se ukvarja s trženjem 

turizma. Pogovarjali so se o skupnem prijavljanju na evropske projekte. Turčija je najbolj 

rastoče gospodarstvo v tem okolju in je bilo izraženo kar nekaj predlogov, da bi se našle 

povezave z razvojnimi centri, tehnološkimi parki, s poslovanjem na področju raznih 

iniciativ in s področjem turizma. 

 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj potrjuje Listino o sodelovanju Mestne občine Kranj in Mesta 

Carigrad - Büyükçekmece. 
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2. Župana Mestne občine Kranj se pooblašča za podpis Listine o sodelovanju Mestne občine 

Kranj in Mesta Carigrad - Büyükçekmece. 

3. Podpis Listine o sodelovanju Mestne občine Kranj in Mesta Carigradu -  Büyükçekmece 

bo v Kranju predvidoma v mesecu decembru 2013 in v Carigradu -  Büyükçekmece 

predvidoma januarja 2014. 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

 

14. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

1. Smiljana Vončina Slavec: 

- Zahvalila se je za pojasnilo zakaj je v proračun 2014 uvrščen pločnik Goriče Trstenik in 

dala pobudo, da bi v letu 2014 skušali pripeljati projekt pločnika Goriče Golnik do faze, 

da se bo lahko v naslednjih letih ta del uredil, to se pravi, da se uredi projektna 

dokumentacija za del Goriče Golnik.  

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Povedal je, da je to pobuda, ki je vredna 5.000 EUR. 

 

Klemen Valter: 

- Pridružil se je pobudi, kot prebivalec Gorič in zato, ker je tam vprašljivo z vidika varnosti. 

Šola je v Goričah, obiskujejo pa jo tudi šolarji iz Golnika. Menil je, da bi bilo pametno v 

naslednjem letu vsaj pripraviti projekt, kako bi se stanje rešilo v naslednjem proračunskem 

obdobju. 

 

Župan Mohor Bogataj je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

V proračunu za leto 2014 se zagotovi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za pločnik 

Goriče Golnik. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

2. Stanislav Boštjančič: 

- Na prejšnji seji je postavil vprašanje glede honorarjev nadzornemu odboru (NO). Odgovor 

so svetniki dobili po pošti, zato se mu postavlja vprašanje, da imajo člani NO za vsako 

sejo – predsednik 371,42 bruto in član 247,61 bruto za vsako sejo. Člani mestnega sveta 

pa dobijo za vsako sejo 185,71 bruto, skoraj za tretjino manj, kot člani NO. Menil je, da je 

položaj člana mestnega sveta drugačen v odnosu do javnosti in volivcev, kot član NO. 

Člane NO po zakonu imenuje mestni svet, svetniki pa so izvoljeni in če hočejo sedeti v 

mestnem svetu se morajo za to truditi. Menil je, da NO na svojih sejah obravnava zadeve, 

ki niso v njihovi pristojnosti, kot na primer so na prejšnji seji obravnavali Odlok o 

odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode in dajali pripombe k odloku, kar pa ni 

njihova pristojnost. Odlok je v izključni pristojnosti mestnega sveta, njihova pristojnost pa 

je ali se sredstva v zvezi s tem odlokom, kasneje, ko je odlok že sprejet, uporabljajo v 

skladu odlokom. Če se ne, potem nastopi NO. Povedal je, da ima občutek, da člani NO 



 

19 

 

velikokrat sklicujejo seje in obravnavajo zadeve, ki niso v njihovi pristojnosti, zgolj zato, 

da imajo sejo in da si izplačujejo honorar, ne pa zato, ker bi bilo to potrebno. Ne ve se 

koliko sej imajo in kako dolgo trajajo. Menil je, da jim pravilnik omogoča izplačevanje 

honorarjev, zakon pa omogoča, da lahko na predlog NO mestni svet imenuje izvedenca v 

zadevah, ki so zahtevne, da se opredeli o posameznih stvareh, ki so v pristojnosti NO. 

Tega primera pa do sedaj še ni bilo, čeprav zakon omogoča to možnost. Menil je, da če 

NO obravnava zadeve, ki so v njegovi pristojnosti, da dodaten honorar za to ni potreben. 

Motilo ga je, ker se sklicujejo na pravilnik, istočasno pa očitajo svetniškim skupinam, ki 

se prav tako sklicujejo na pravilnik, da niso delovali pravilno. Predlagal je, da se prouči ali 

je smotrno, da se položaj mestnega svetnika razlikuje od položaja člana nadzornega 

odbora, kar se tiče samih sej in predlagal, da se pravilnik spremeni v toliko, da se položaja 

izenačita, da najmanj kar je, da imata član NO in mestni svetnik enak položaj, kar se tiče 

sej, kar se tiče bruto izplačila. To pomeni za svetnika okrog 143 EUR neto na sejo, ne 

glede na to koliko ur seja traja. Kako dolgo trajajo seje NO svetniki ne vedo, sicer pa je to 

zadeva njihove odgovornosti in odgovornosti predsednika. Ponovil je predlog, da naj 

pristojna občinska služba pripravi predlog spremembe pravilnika, na podlagi katerega se 

bosta ta dva položaja izenačila. Glede ostalega pa bo razprava verjetno tekla takrat, ko 

bodo svetniki dobili poročilo o kontroli nad delovanjem svetniških skupin, ki pa ga še ni 

videl in dokler ga ne vidi o tem ne more razpravljati.  

 

Igor Velov: 

- Pridružil se je razpravi svetnika Boštjančiča v delu, kjer je govoril o pristojnostih. V 49. 

Členu Statuta je jasno navedeno, da je naloga NO ocenjevanje in nadzor zadev, ne pa da 

dajejo sklepe, kaj naj župan predlaga in kaj naj mestni svet sprejme. 

 

Po končani razpravi je dal župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Občinska uprava naj pripravi spremembo Pravilnika o plačah in plačilih občinskim 

funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles 

občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov, da se glede 

izplačil izenačita status člana in predsednika Nadzornega odbora s statusom svetnika v Svetu 

Mestne občine Kranj.  

 

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

 

3. Alojz Gorjanc: 

- Prosil je občinsko upravo, da pošlje dopis vsem lastnikom stavb v mestne jedru, ki imajo z 

grafiti popisane zidove, da le te odstranijo in s tem pripomorejo lepši ureditvi mestnega 

jedra. 

 

4. Vlasta Sagadin: 

- Povedala je, da je leta 2009 obilno deževje sprožilo drsenje tal pri hiši zakoncev Lasič v 

Zgornji Besnici, Nova vas 74. Pristojne službe so se nemudoma odzvale in proučevale 

geološko sestavo tal. Zakoncema je bilo naročeno, da pri sanaciji plazu ne smeta sama nič 

delati, naj le spremljata stanje, meteorno vodo iz preostalih hiš pa bi morali speljati 

skupno cev. Od leta 2009 se na tem plazu ni nič naredilo. Zastavila je naslednja vprašanja: 

Zakaj se sanacija plazu ni nadaljevala? Zakaj zakonca Lasič nista bila seznanjena z 

ugotovitvami geoloških raziskav? Ali je bilo za delo komisij, ki so jo sestavljali geologi in 
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geometri res porabljenih okrog 135.000 EUR in kdo bo prevzel odgovornost, če se hiša 

zaradi plazu podre oziroma če jo odnese?  

- Povedala je, da so na mize prejeli odstopno izjavo dr. Andreje Valič Zver z mesta člana 

Sveta Gorenjskega muzeja. Menila je, da je prišlo do kratkega stika oziroma napake 

občine pri pridobivanju potrdila o opravljenem tujem jeziku na višjem nivoju za 

direktorico Gorenjskega muzeja. Zanimalo jo je zakaj občina ne prizna svoje napake in 

zakaj ni zaščitila svoje predstavnice v svetu zavoda. Če ustanovitelj ne pomaga članom 

sveta zavoda na ta način odvrača strokovne in odgovorne ljudi, da niso več pripravljeni 

kandidirati za take brezplačne funkcije. Pohvalila pa je občinsko upravo v primeru 

Ljudske univerze, ko je pomagala predstavnicama ustanovitelja v svetu zavoda. Poudarila 

je, da v Gorenjskem muzeju stanje ni rožnato in izrazila bojazen, da bo odstopil še kdo. 

Lahko se naredi, da bo prišlo tudi v Gorenjskem muzeju do podobnega stanja, kot je bilo 

na Ljudski univerzi, da bo kolektiv vodil direktorico, ki pa hoče samo red in delavnost. Če 

je prišlo pri pridobivanju potrdila do napake je to napaka občine, ki je vodila razpis za 

imenovanje direktorice. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Povedal je, da je svet zavoda sestavljen iz 3 doktorjev in dveh magistrov. Povedal je, da je 

bila že pri imenovanju direktorice na mestnem svetu storjena napaka, ker je bila storjena 

napaka pri razpisu glede jezika, mestni svet pa je v nasprotju z odlokom potrdil 

kandidatko, ki ni izpolnjevala vseh pogojev. Prišlo je tudi do napake, ker v pogodbi ni bilo 

navedeno, da mora direktorica v enem letu opraviti izpit. Zahteva iz Mestne občine Kranj 

pa je prišla šele po 8 mesecih, ko je bila sestava sveta zavoda že druga, kot tista, ki je 

sodelovala pri podpisu pogodbe z direktorico. Novi svet zavoda ni želel podpisati dodatka 

in poslal dokumentacijo ustanovitelju. Menil je, da bi bilo dobro, da se zadeva obravnava 

na naslednji seji mestnega sveta. Poudaril pa je, da mora ustanovitelj zagotoviti zakonitost 

dela v zavodu. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Povedal je, da bo zadeva pripravljena za obravnavo na naslednji seji mestnega sveta.  

 

5. Jure Kristan: 

- Povedal je, da ni zadovoljen z odgovorom glede Gaštejskega klanca in menil, da so 

potrebna vsaj nujna vzdrževalna dela. Povedal je še, da so stopnice z zimskem času 

izredno nevarne in predlagal, da se urgira, da se v naslednjem letu izvedejo vsaj 

najnujnejša vzdrževalna dela in sicer sanacija stopnic in odstranitev dreves in zelenja, ki 

povzroča poškodbe na opornem zidu. Ponovno je prosil, da se pritiska na Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor in želel, da se ga obvešča o dopisih in odgovorih z ministrstva.  

 

6. Nataša Robežnik: 

- Prosila je, če lahko takoj oziroma najkasneje do naslednje seje dobi prometno študijo 

podjetja Planing d.o.o, ki je omenjena v odgovoru glede parkirnih mest v mestnem jedru. 

Zanimalo jo je ali bo potrebno vračati kakšna sredstva, ker so bile ulice obnovljene z 

evropskimi sredstvi, ker so sedaj parkirišča povsod. Za dopis predsednika Sveta KS 

Center pa je menila, da si v KS Center ne želijo nič drugega, kot da se jedro spremeni v 

spalno naselje.  

 

7. Mag. Drago Štefe: 

- Menil je, da je bil Kokrški most od hotela Evropa prosti Hujam je bil površinsko odločno 

saniran, varovana železna ograja pa je ostala taka kot je bila. Na približno 8 m so ograje 
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prekinjene in med temi prekinitvami je bila javna razsvetljava prej in je tudi zdaj. Prej so 

bili drogovi javne razsvetljave premera (fi) 16, zdaj pa je premer 8. Zaradi razmaka, ki je 

sedaj večji obstaja nevarnost, da bi se med temi rešetkami lahko majhen otrok do 2 let 

izmuznil in padel z mostu. Predlagal je, da se zadeva prouči in ustrezno sanira, preden 

pride do neljube nesreče. Sam lahko pri izvedbi pomaga z nasveti. 

- Povedal je še, da je bil kanjon Kokre včasih zelo lep, prav tako, kot je lep most, ki je bil 

pred kratkim odprt. Ker pa ni dovoljeno sekati v kanjonu je kanjon že tako zaraščen, da se 

kmalu ne bo več videlo da to sploh je kanjon. Predlagal je,d a gozdarji in tisti, ki skrbijo 

za ta naravni park obnavljajo gozdno hortikulturo tako, da se ne bo zgodilo, kot se je v 

Kočevskem rogu na Bazi 20, kjer se je gozd uničil. Potrebno je pogledati kakšen je gozdni 

red in narediti, da bo kanjon tudi v bodoče zanimiv.   

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Povedal je, da je MOK, kot investitor obnove prva, ki je odgovorna, če bi slučajno prišlo 

do nesreče in mora obstoječe stanje sanirati. 

 

Jure Kristan: 

- Predlagal je, naj občina od izvajalca zahteva kvalitetno izvedbo, ker je slabo asfaltirano, ni 

poskrbljeno za naklone in na mostu ob deževju stoji voda.  

 

Nada Mihajlović: 

- Glede tega mostu je pripomnila, da so jo občani opozorili, da je slabo, malomarno 

prebarvana – prebarvana je na višini, pri tleh pa zelo slabo. Če bo reklamirana slaba 

izvedba asfalta, naj se reklamira tudi to. 

 

Župan Mohor Bogataj je ob zaključku seje povedal, da bo naslednja seja v sredo, 18. 12. 

2013. Vse svetnice in svetnike povabil na dogodke, ki se bodo zvrstili ob občinskem prazniku, 

3. decembru. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.10 uri. 
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