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Z A P I S N I K 

 

 

 

16. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 20.6.2012, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodila podžupanja Nada Mihajlović. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Irena Ahčin, Stanislav Boštjančič, mag. 

Alenka Bratušek, dr. Ilija Dimitrievski, Beno Fekonja, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, 

Alojz Gorjanc, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Ludvik Kavčič, Jure Kristan, Saša Kristan, Jože 

Lombar, mag. Andrejka Majhen, 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, Smiljana Vončina Slavec 

in Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili naslednji svetniki Janez Bohorič, Evstahij Drmota, Zmagoslav Zadnik in 

podžupan Bojan Homan ter župan Mohor Bogataj. 

 

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 – 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, Robert Zadnik – Medobčinski inšpektorat 

Kranj, Milena Bohinc in Svetlana Draksler – analitika v Uradu direktorja, Borut Ulčar – 

Regijska razvojna družba Domžale in Matjaž Završnik – Policijska postaja Kranj.  

 

Predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, je povedala, da so člani sveta prejeli na mize 

seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK in Osnutek sklepov Nadzornega odbora Mestne 

občine Kranj. K 2.D. točki – Kadrovske zadeve - Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v 

svete javnih zavodov se doda na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja nova 3. alineja – Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole 

Jakob Aljaž Kranj. 2.E. točko – Mnenje o kandidatih za ravnatelja Gimnazije ESIC je 

umaknila zaradi ponovljenega razpisa. K 3.A. Premoženjski zadevi - Prenos koncesije za 

telovadnice pri OŠ Žabnica, OŠ Besnica in OŠ Goriče je predloženo mnenje glede 
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morebitnega stečajnega postopka, k 3.E. točki -Načrt razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012- popravek gradiva ter k 4., 5., in 6. točki – 

dopolnilni predlogi predlagatelja. Za 12. točko dnevnega reda je danes predstavitev pozitivne 

zgodbe Kr ločuj, ki ga je pripravila Komunala Kranj.  

Predstavila je novega sodelavca Janeza Ziherla, ki kot novi načelnik je prevzel vodenje Urada 

direktorja. 

 

Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, zato je dala predsedujoča, podžupanja Nada 

Mihajlović, v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 15. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 16.5.2012 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja  Či2 - centralne dejavnosti v 

Čirčah (druga obravnava) 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja 

Planina – jug (druga obravnava) 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – 

Šolski center Zlato polje (druga obravnava) 

7. Spremembe in dopolnitve Občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj- predlog 

8. Poročilo Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2011 

9. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2011 

10. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj – druga obravnava 

11. Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike  

12. Kr ločuj 

13. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil z večino glasov (20 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 15. SEJE SVETA Z DNE 16.5.2012 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 15. seje Sveta Mestne občine Kranj je podal Mirko Tavčar, 

načelnik Urada za finance in povedal, da so vsi sklepi v izvrševanju oziroma so izvršeni.  

 

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dala predsedujoča na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 15. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 16.5.2012 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
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2. KADROVSKE ZADEVE  

 

 

A. Predlog za predsednika in člane ožjega odbora sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Mestne občine Kranj 

 

Uvodno poročilo je podal Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj.  

 

Saša Kristan, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 

povedala, da se komisija strinja s predlogom. 

 

Razprave ni, bilo zato je dala predsedujoča na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Za predstavnika Mestne občine Kranj se za novega predsednika ožjega odbora sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj za naslednje mandatno obdobje 

imenuje g. Damjana Bertonclja, komandirja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Kranj.  

Za člane ožjega odbora sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj 

za naslednje mandatno obdobje se imenuje naslednje člane in sicer:  

Mitja Heraka, direktorja občinske uprave Mestne občine Kranj,  

Darka Jarca, predsednika Sveta za varnost pri Mestni občini Kranj, 

Aleša Demšarja, pomočnika komandirja Policijske postaje Kranj,  

Andreja Grebenca, predsednika Komisije za vozniške izpite,  

Natašo Potočnik, predstojnico OE Kranj, Zavoda za šolstvo RS,  

Roberta Zadnika, vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj,  

Janeza Lukana, vodjo delovne enote javne površine, Komunala Kranj, d.o.o. 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj. 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

Predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, je predlagala, da se ostale tri kadrovske zadeve 

obravnavajo skupaj, s čimer so se člani in članice Sveta MOK strinjali. 

 

 

 

B. Razrešitev in imenovanje nadomestne članice Komisije za medobčinsko in  

mednarodno sodelovanje 

C. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Skupščino Komunale Kranj, javno 

podjetje, d.o.o. 

D. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov   

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja.  

 

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

da je komisija dala soglasje na predloge. 
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Irena Ahčin: 

- Vprašala je, zakaj je bilo treba pri Petru Zaletelju, kandidatu za člana Skupščine 

Komunale Kranj, poudariti, da ima usposobljenost za člana nadzornih svetov. 

- Pripomnila je, da je pri kandidatki za predstavnico Mestne občine Kranj v Svet javnega 

zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj Draguški Vlašič tiskarska napaka v priimku 

in sicer je pravilno »Vlašič«. 

 

Beno Fekonja:  

- Kot član Komisije za mandatna vprašanja je povedal, da je kandidat priložil tudi 

omenjeno potrdilo, ki se ga pridobi na podlagi usposabljanja in je lahko tudi eno izmed 

tistih elementov odločitve. 

 

Stane Boštjančič:  

- Ne gre samo za usposabljanje, narediti je potrebno izpit in šele po uspešno opravljenem 

izpitu dobiš potrdilo, da si izprašan nadzornik. Zdi se mu prav, da je pri takih funkcijah ta 

kvalifikacija navedena. 

- Ne zdi se mu prav, da je za nadomestno članico Komisije za medobčinsko in mednarodno 

sodelovanje predlagana kandidatka iz druge politične stranke, ne iz tiste, ki ji pripada 

mesto. Zakaj je ta princip kršen, ali je zato ker ni bilo interesa? 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- V imenu Liste Hermine Krt je povedala, da je bil na žalost poziv poslan v času, ko je bila 

ona odsotna in zato lista ni pravočasno poslala predloga. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Navedel je, da sta pri usposobljenosti dva različna potrdila, in sicer se nekdo samo udeleži 

seminarja, v okviru katerega pridobi potrdilo, drugo pa je v okviru izobraževanja ter 

polaganja izpitov. 

 

Beno Fekonja:  

- Dejstvo je, da je Komisija za mandatna vprašanja pozvala svetniške skupine v roku, žal se 

je edina prijavila Nova Slovenija. 

 

Nataša Robežnik:  

- Vprašala je, zakaj nobeden od petih kandidatov za ravnatelja Gimnazije ESIC ni ustrezal 

pogojem, kljub temu da so se prijavili v zakonskem roku ter zakaj je bil ponovljen razpis. 

 

Beno Fekonja:  

- Komisija za mandatna vprašanja je dala pozitivno mnenje vsem petim prijavljenim 

kandidatom za ravnatelja Gimnazije ESIC. 

 

Nada Mihajlović, podžupanja, je na vprašanje, zakaj je ponovljen razpis za ravnatelja 

Gimnazije ESIC in zakaj nobeden ni bil v prvem krogu potrjen za ravnatelja, povedala, da je 

bila Mestna občina Kranj seznanjena, da nobeden od petih kandidatov ni dobil zadovoljive 

večine pri odločanju o imenovanju za ravnatelja Gimnazije ESIC. 
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Po končani razpravi je dala predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, v potrditev naslednje 

 

SKLEPE: 

 

I. 

1. Razreši se članica Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje mag. Hermina 

Krt, Zlato polje 16, Kranj, ki je bila imenovana na  2. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 

15.12.2010. 

2. Za članico Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje se imenuje Vlasto 

Sagadin, Župančičeva 39, Kranj. 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in veljata do izteka 

mandata dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj! 

 

II. 

Za predstavnika Mestne občine Kranj se v Skupščino Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o., 

imenuje Peter Zaletelj, Pševo 7, Kranj. 

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

izteku mandata dosedanji sestavi skupščine podjetja. 

 

III. 

Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Osnovne 

šole Staneta Žagarja Kranj imenujejo:  

1. ALENKA IVAČIČ, Vrečkova 11, Kranj 

2. NATAŠA JENKOLE, Staretova 6a, Kranj 

3. DRAGUŠKA VLAŠIČ, Ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj, uveljavi pa se 

naslednji dan po izteku mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Staneta Žagarja 

Kranj. 

 

IV. 

Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Osnovne 

šole Franceta Prešerna Kranj imenujejo:  

1. VIKTOR MOHORIČ, Struževo 45, Kranj 

2. KAREL PIŠKUR, Zlato polje 3d, Kranj 

3. JANEZ ŽEZLINA, Struževo 47d, Kranj 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj, uveljavi pa se 

naslednji dan po izteku mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Franceta Prešerna 

Kranj. 

 

V. 

Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Osnovne 

šole Jakoba Aljaža Kranj imenujejo:  

1. SONJA MAŠIĆ, Gogalova ulica 3, Kranj 

2. MARCEL MILIĆ, Gubčeva 7, Kranj 

3. SANDI RŽEN, Cesta 1. maja 61, Kranj 
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Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj, uveljavi pa se 

naslednji dan po izteku mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Jakoba Aljaža 

Kranj. 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 18 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

Peter Zaletelj se je zahvalil za zaupanje. V Skupščini Komunale Kranj ne pričakuje lahkega 

dela, menil je, da ima dovolj odgovornosti, znanja in sposobnosti, da bo uspešno sodeloval v 

skupščini. Kar se tiče usposobljenosti, je o njegovem znanju pred leti Gospodarska zbornica 

Slovenije predpisala znanja, ki jih morajo imeti člani nadzornih svetov v javnih podjetjih. 

Menil je, da tisti, ki niso opravili izobraževanja na to temo, niti ne more biti član nadzornega 

sveta javnega podjetja.  

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

 

A. Prenos koncesije za telovadnice pri OŠ Žabnica, OŠ Besnica in OŠ Goriče 

 

Uvodno poročilo je podal direktor občinske uprave Mitja Herak. Na mizo je bilo posredovano 

gradivo – mnenje glede morebitnega stečajnega postopka. Izpostavil je, da so preverili 

bonitetno oceno obeh podjetij na dan 19.6.2012 in sicer ima SGP Tehnik oceno SB5 , SGP 

Gorenjc SB4, nobeno podjetje ni insolventno. Na predlog Komisije za socialne dejavnosti, 

zdravstvo in šolstvo je v imenu predlagatelj podal dodatni sklep, ki se glasi: »Svet Mestne 

občine Kranj sprejema obvezujočo ponudbo družbe Gorenjc splošno gradbeno podjetje, 

d.o.o., Ljubljanska cesta 11, 4240 Radovljica, o zagotavljanju popusta za plačilo dodatnih ur 

uporabe telovadnic v višini 90% cene uporabnine OŠ Stražišče (PŠ Žabnica in PŠ Besnica) in 

OŠ Simona Jenka (PŠ Goriče), in sicer vsak delovnik v času šolskega leta med 13.00 uro in 

16.00 uro, pod pogojem, da šola posreduje pisno vlogo za dodatno uporabo telovadnice vsako 

leto najkasneje do 20.9. za tekoče šolsko leto.« 

 

Stališča komisij: 

 

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

- Komisija daje soglasje k prenosu koncesije po koncesijski pogodbi za gradnjo in upravljanje 

telovadnice pri PŠ Žabnica, št. 600-0041/2008-4(47/01) z dne 21.1.2010, koncesijski pogodbi 

za gradnjo telovadnice pri OŠ Besnica, št. 35201-0002/2008-17(47/01) z dne 23.6.2010 in po 

Koncesijski pogodbi za gradnjo in upravljanje telovadnice pri OŠ Goriče, št. 35201-

0001/2008-12(47/01) z dne 23.6.2010 na novega zasebnega partnerja, GORENJC, Splošno 

gradbeno podjetje, d.o.o., Ljubljanska cesta 11, Radovljica. 

- Komisija daje soglasje, da Mestna občina Kranj z novim zasebnim partnerjem, GORENJC, 

splošno gradbeno podjetje, d.o.o., sklene koncesijske pogodbe za vse tri telovadnice za 

preostali čas trajanja roka koncesije pod enakimi pogoji, kot so določeni v obstoječih 

koncesijskih pogodbah, z odložnim pogojem, in sicer se pogodbe lahko sklenejo po pridobitvi 

pravnomočnega uporabnega dovoljenja za telovadnico pri PŠ Goriče. 

- Komisija daje soglasje k prenosu stavbne pravice na novega pridobitelja, GORENJC, 

splošno gradbeno podjetje, d.o.o., Ljubljanska cesta 11, Radovljica, po vseh treh pogodbah o 

ustanovitvi stavbne pravice, za čas 15 let po pridobitvi pravnomočnega uporabnega 

dovoljenja in dovoljuje zastavitev stavbne pravice. 
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- Komisija predlaga, da uprava Mestna občine Kranj pripravi dodaten sklep o boljših 

izpogajanih pogojih za MOK, doseženih v pogajanjih. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko 3. A, na seji Sveta 

pričakujejo še dodatna pojasnila, kaj se lahko zgodi s telovadnicami oz. kakšne bi bile 

morebitne posledice za občino, če bi šlo podjetje SGP Tehnik d.d. v stečaj. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Razprava:  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je v dodatnem gradivu  zelo podrobno 

obrazloženo mnenje morebitnih posledic za občino za primer stečaja SGP Tehnika ter podal 

dodatna pojasnila. 

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- Menila je, da se koncesijska pogodba spreminja samo zato, ker gre občina na roko 

zasebnemu partnerju. Nobenega zagotovila nimajo, da bo zadeva v primeru stečaja 

Tehnika pozitivno rešena. V primeru stečaja zasebnega partnerja bodo najbrž učenci ostali 

brez telovadnice. Razprava na Komisiji za finance je šla v smeri, da bi se skušala najti 

sredstva, izpogajalo primerno, normalno ceno, da bi se te tri telovadnice odkupilo. 

Predlagala je, da se razmisli o tem, da bi se telovadnice odkupilo. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, se je strinjal z razpravo svetnice mag. Bratušek. V 

koncesijski pogodbi je navedeno, da lahko SGP Tehnik poda predlog za prenos koncesije na 

novo družbo. Na pogajanjih je tekla beseda tudi o tem, ali je zasebna družba pripravljena 

prodati telovadnice javnemu partnerju, vendar cene niso podali. Glede na proračunski 

primanjkljaj je nerealno pričakovati, da se bodo našla sredstva za nakup teh telovadnic. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Vsi ne vedo, kakšno je trenutno stanje kranjskega proračuna. Vedo pa, da ima občina 

neizkoriščen kredit iz lanskega leta, da marsikakšen načrtovan projekt ni bil še niti začet, 

verjetno bo prišlo do nekih prerazporeditev sredstev.  

 

Stane Boštjančič:  

- Glede nakupa se mora strinja s predhodnimi razpravljavci, telovadnice gredo v stečajno 

maso, lastnik je tisti, ki jih kupi. Predlagal je, da se proda zemljišče Exoterm v višini 4 

mio evrov in da se sredstva od prodaje namenijo za nakup telovadnic. Opozoril je, da ne 

more občina menjati stališč od danes do jutri, enkrat zagovarjati javno zasebno 

partnerstvo, čez določen čas pa kupiti telovadnice. 

 

Beno Fekonja:  

- Razpravljal je o prednostih in slabostih javno zasebnega partnerstva in o nakupu 

telovadnic. 
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Po končani razpravi je dala predsedujoča v potrditev naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Svet Mestne občine Kranj soglaša s prenosom koncesije po Koncesijski pogodbi za 

gradnjo in upravljanje telovadnice pri PŠ Žabnica, št. 600-0041/2008-4-(47/01) z dne 

21.01.2010, Koncesijski pogodbi za gradnjo telovadnice pri OŠ Besnica, št. 35201-

0002/2008-17(47/01) z dne 23.06.2010 in po Koncesijski pogodbi za gradnjo in 

upravljanje telovadnice pri OŠ Goriče, št. 35201-0001/2008-12(47/01) z dne 23.06.2010 

na novega zasebnega partnerja, GORENJC, Splošno gradbeno podjetje, d.o.o., 

Ljubljanska cesta 11, Radovljica. 

2. Mestna občina Kranj z novim zasebnim partnerjem, GORENJC, splošno gradbeno 

podjetje, d.o.o., sklene koncesijske pogodbe za vse tri telovadnice za preostali čas trajanja 

roka koncesije pod enakimi pogoji, kot so določeni v obstoječih koncesijskih pogodbah, z 

odložnim pogojem, in sicer se pogodbe lahko sklenejo po pridobitvi pravnomočnega 

uporabnega dovoljenja za telovadnico pri Podružnični šoli Goriče. 

3. Svet Mestne občine Kranj soglaša s prenosom stavbne pravice na novega pridobitelja, 

GORENJC, splošno gradbeno podjetje, d.o.o., Ljubljanska cesta 11, Radovljica, po vseh 

treh pogodbah o ustanovitvi stavbne pravice, za čas 15 let po pridobitvi pravnomočnega 

uporabnega dovoljenja in dovoljuje zastavitev stavbne pravice. 

4. Svet Mestne občine Kranj sprejema obvezujočo ponudbo družbe Gorenjc splošno 

gradbeno podjetje, d.o.o., Ljubljanska cesta 11, 4240 Radovljica, o zagotavljanju popusta 

za plačilo dodatnih ur uporabe telovadnic v višini 90% cene uporabnine OŠ Stražišče (PŠ 

Žabnica in PŠ Besnica) in OŠ Simona Jenka (PŠ Goriče), in sicer vsak delovnik v času 

šolskega leta med 13.00 uro in 16.00 uro, pod pogojem, da šola posreduje pisno vlogo za 

dodatno uporabo telovadnice vsako leto najkasneje do 20.9. za tekoče šolsko leto. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 16 ZA, 2 PROTI, 8 VZDRŽANIH). 

 

 

 

 

B. Povečanje vrednosti NRP 40600006 C. Njivica-občinska meja – za dokončanje ceste 

skozi naselje Njivica 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne.  

 

Stališča komisij:  

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. B, se z njim 

strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Razprava:  
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Jure Kristan: 

- Opozoril je, da se tu ne sme pozabiti na zaledne vode, da ne bi s črtanjem sredstev, 

potrebnih za ureditev teh del, pozabili na ureditev mešane kanalizacije na območju 

Stražišča.  

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Pohvalila je nov urejen odsek ceste, ker se je pred kratkim peljala po tej cesti, je ta 

neurejeni del odsek skoraj neprevozen. Zanimalo jo je, kako lahko pride do take situacije, 

ko se je investiralo v 900 m ceste, prišlo do vasi in zdaj se šele odloča, da bodo naredili 

priključitev do meje z Občino Radovljica. 

 

Mag. Janez Frelih: 

- Pojasnil je, zakaj se prerazporejajo sredstva iz postavke Bantale, ki so bile v letošnjem 

programu za izvedbo. Vendar na žalost so geološke in hidrogeološke preverke ponikanja 

na območju Bantal ugotovile, da tam ponikanje ni zadovoljivo. Zato so pripravili novo 

študijo, v kateri poizkušajo problem rešiti. V letošnjem letu ni možnosti, da bi prišli do 

dobrih rezultatov, zato so predlagali, da se ta sredstva prenesejo na druge investicije. 

 

Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne, je na vprašanje, zakaj se takoj ni pristopilo k 

projektu, ki bi pokrival celotno območje Mestne občine Kranj, pojasnil, da v tistem obdobju 

glede na ocenjeno vrednost obstoječega projekta, ni bilo na voljo dovolj proračunskih 

sredstev, zato je bila takrat odločitev za en del ceste.  

 

Po končani razpravi je dala predsedujoča v potrditev naslednje 

 

SKLEPE:  

 

Za obnovo ceste skozi naselje Njivica se namenijo sredstva:  

- iz proračunske postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo, NRP 40600135 CČN 

Smlednik, podkonta 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 

17.261,00 EUR,  

- iz proračunske postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo, NRP 40600135 CČN 

Smlednik, podkonta 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 

19.373,00 EUR,  

- iz proračunske postavke 231016 Urejanje vodnih virov in voda, NRP 40600178 

Zadrževalno polje Bantale, podkonta 420401 Novogradnje v višini 103.366,00 EUR 

- na postavko 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, NRP 

40600006 C. Njivica- občinska meja, podkonto 420401 Novogradnje prerazporedijo 

sredstva v višini 140.000,00 EUR.  

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 VZDRŽANIH, 1 VZDRŽAN). 
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C. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih: parc.št. 1227/40, k.o. 

2131-Stražišče, parc.št. 570/12 k.o. 2131-Stražišče, parc.št. 54/8, k.o. 2135-Drulovka, 

parc.št. 106/2, 107/6 in 107/7, vse k.o. 2103-Predoslje 

D. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2012 – 

dopolnitev 

E. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012 

– dopolnitev 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

Vlasta Sagadin, predsednica Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami 3. C, 3. D in 3. E, 

se z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Razprave ni bilo, zato je dala predsedujoča na glasovanje naslednje  

 

SKLEPE: 

 

I. Nepremičnine:   

– parc. št. 1227/40, k.o. 2131 – Stražišče (ID 150658), 

– parc. št. 570/12 k.o. 2131 – Stražišče (ID5842945), 

– parc. št. 54/8, k.o. 2135 – Drulovka (ID 2373008), 

– parc. št. 106/2 k.o. 2103 – Predoslje (ID 2292866), 

– parc. št. 107/6 k.o. 2103 – Predoslje (ID 4630303) in  

– parc. št. 107/7 k.o. 2103 – Predoslje (ID 1445774) 

        pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot JAVNO DOBRO v 

lasti Mestne občine Kranj. 

 

II. Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine 

Kranj za leto 2012. 

 

III. Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Kranj za leto 2012. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 VZDRŽANIH, 1 VZDRŽAN). 
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4. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU OBMOČJA  

ČI2 - CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH (DRUGA OBRAVNAVA) 

 

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

predlagatelja je predlagal, da se odlok dopolni v členih, razvidnih iz gradiva predloženega na 

mizo. Predlagane dopolnitve izhajajo iz usklajevanj z nosilci urejanja prostora – Direkcija za 

ceste. Na podlagi predloga Statutarno pravne komisije je predlagal, da se sklep spremeni tako, 

da se glasi: »Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – 

centralne dejavnosti v Čirčah pod odložnim pogojem pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja 

prostora – druga obravnava.« 

 

Stališča komisij:  
 

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

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja 

Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah – druga obravnava. Po glasovanju se je en član vzdržal, 

dva člana sta bila proti. Glavni razlog za nestrinjanje z odlokom je gradnja pritličnih objektov 

ob pomembni mestni prometnici. Predlagajo, da se ponovno opravi razgovor z investitorjem 

in da se ponovno ovrednoti pomembnost prostorsko markantne lokacije. 

 

Klemen Valter, podpredsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep o sprejemu Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 - centralne dejavnosti v Čirčah - druga 

obravnava. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo nima pripomb na Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah (druga obravnava). 

 

Jože Lombar, predsednik Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Razprava:  

 

Borut Ulčar, Regijska razvojna družba Domžale, je povedal, da je koncept mesta takšen, da se 

pri mestnih vpadnicah podpirajo višji objekti, primer Bleiweisove, vzhodne mestne vpadnice 

mimo Tuša, ko bo enkrat realizirana Koroška cesta. Ta del, vzhodna mestna obvoznica, je 

samo del bodočega krožnega sistema, ki ga tvorita tudi severna in zahodna obvoznica. Tu ni 

potrebe po posebnem poudarjanju višin. 

 

Jure Kristan:  

- V 6. členu je predlagano, da se črta krožno križišče. Ali tam ni pogojev, da ostane krožno? 

 

Borut Ulčar, Regijska razvojna družba Domžale, je pojasnil, da je bila v osnovi opcija, da se 

na vzhodni mestni obvoznici tudi postavijo krožna križišča. Vendar je bilo potrebno 

upoštevati usmeritve Direkcije RS za ceste in pa predhodne študije.  
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Mag. Janez Frelih:  

- Glede višin objektov  tudi na drugih območjih je pojasnil, da so bili nekateri predlogi na 

komisijah ekstremni- šest nadstropij, v nasprotni smeri pa KS Čirče ni pristala na to, da bi 

imeli na drugi strani ceste tako visoko zazidavo. 

 

Po končani razpravi je dala predsedujoči, podžupanja Nada Mihajlović, v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – centralne 

dejavnosti v Čirčah pod odložnim pogojem pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora – 

druga obravnava. 

 

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

 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 

LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA PLANINA – JUG (DRUGA OBRAVNAVA) 

 

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

pridobitve podpisane pogodbe s Hypo Leasingom d.o.o., ki urejajo odprtje trgovine v starem 

mestnem jedru, in manjkajočega soglasja je v imenu predlagatelja predlagal, da sklep dopolni 

tako, da se glasi: »Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

lokacijskem načrtu območja Planina jug pod odložnim pogojem pridobitve vseh mnenj 

nosilcev urejanja prostora in ob podpisu pogodbe s Hypo Leasingom d.o.o., Ljubljana.« 

 

Stališča komisij: 

 

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

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem 

lokacijskem načrtu območja Planina jug – druga obravnava in z njim soglaša. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da je bil sledeč 

predlog komisije usvojen: Uprava naj smiselno prilagodi sklep tako, da se odlok sprejme pod 

odložnim pogojem pridobitve vseh mnenj nosilcev urejanja prostora. Pripomnil je, da naj se 

uprava zaveda, da odloki ne morejo biti objavljeni v uradnem glasilu, dokler odložni pogoj ni 

izpolnjen.  

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

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

dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Planina-jug (druga obravnava) 

ob pogoju, da je podpisana pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij med Mestno občino 

Kranj in investitorjem Hypo Leasing. 

 

Alojzij Ješe, podpredsednik Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o 

občinskem lokacijskem načrtu območja Planina – jug (druga obravnava) in nanj nima 

pripomb.  
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Jože Lombar, predsednik Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Razprava:  

 

Jure Kristan:  

- Zanimalo ga je okoli toplarne, kjer je predvideno križišče oz. povezovalna cesta. 

Izpostavil je, da bo tam nastal velik problem zaradi predvidenega klasičnega 

semaforiziranega križišča. Smiselno bi bilo vse napore vložiti v izgradnjo krožišča.  

- Pripomnil, je da bi morali investitorju povišal penale zaradi neupoštevanja omenjene 

pogodbe.  

 

Vlasta Sagadin:  

- Kot svetnica dobiva elektronsko pošto z mnenji občanov, večina ni naklonjena temu 

semaforiziranemu križišču, ampak predlagajo izgradnjo krožišča, četudi majhnega. 

Občani se bojijo prometnega infarkta ob prometnih konicah. Predlagala je, da se to 

ponovno preveri. 

 

Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor, je pojasnil, da je bilo s strani uprave 

predlagano krožišče, ampak študije umeščanja tega krožišča imajo zahteve – minimalne 

radije. Če hočejo to krožišče umestiti v prostor, je na eni strani obzidje pokopališča, na drugi 

strani objekte. To krožišče ni možno umestiti na dano lokacijo. 

 

Po končani razpravi je dala predsedujoča, podžupana Nada Mihajlović, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu 

območja Planina jug pod odložnim pogojem pridobitve vseh mnenj nosilcev urejanja prostora 

in ob podpisu pogodbe s Hypo Leasingom d.o.o., Ljubljana.  

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM 

NAČRTU OBMOČJA D 02/3 – ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE (DRUGA 

OBRAVNAVA) 

 

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

usklajevanj z direkcijo je v imenu predlagatelja predlagal, da sklep dopolni tako, da se glasi: 

»Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 

02/3 – Šolski center Zlato polje pod odložnim pogojem pridobitve vseh mnenj nosilcev 

urejanja prostora.« Na mizo je bil posredovan tudi dopolnilni predlog k odloku. 

 

Predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, je povedala, da so svetniki včeraj prejeli pismo 

Borisa Pavšlarja in predlagala, da se uprava opredeli do tega poročila.  
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Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor, je povedal, da Boris Pavšlar v pismu 

občini predvsem očita, da je bila začasnost objekta določena do leta 2011. Glede na 

spremenjene okoliščine je bilo v predlogu zapisano, da je dvorana stalna. V obravnavanem 

gradivu je predlagana dvorana določena kot začasni objekt do leta 2035. 

 

Stališča komisij:  

 

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

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta 

območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje – druga obravnava in z njim soglaša. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisija, je povedal, da je predlagatelj 

sledečo pripombo komisije sprejel: Uprava naj smiselno prilagodi sklep tako, da se odlok 

sprejme pod odložnim pogojem pridobitve vseh mnenj nosilcev urejanja prostora. Drugih 

pripomb na odlok komisija nima. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

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

dopolnitvah zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (druga obravnava). 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in 

šolstvo: 

Komisija daje soglasje k sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem 

načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (druga obravnava). 

 

Jože Lombar, predsednik Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija se strinja s predlaganim gradivom, ki je usklajeno s predsednikom KS Zlato polje.  

 

Razprava: 

 

Mag. Janez Frelih: 

- Pojasnil je, da je bilo v pismu Borisa Pavšlarja omenjeno ime Frelih. Povedal je, da on ne 

pozna tega projektanta in ni z njim v nobenem sorodu. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Glede predloga, pisanja g. Borisa Pavšlarja in 2 mio eur v proračunu, namenjenih za 

odkupe zemljišč, je vprašala, kakšni so načrt občinske uprave povezani s to problematiko.  

 

Jure Kristan:  

- Pripomnil je, da je trgovina Hofer na Zlatem polju primer zgrešene umestitve v nek 

prostor. Občina na račun tega ne more postaviti v nekih smernicah zaradi direkcij krožišča 

v tem območju. Občina kot nosilec urejanja prostora naj v prihodnosti ne potrjuje takih 

zadev, kot so razne trgovine, saj se tičejo strateških razvojnih načrtov. 

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- Zanimalo jo je, kakšne težave oz. potrebe je imela KS Zlato polje, ali so izpolnjene in 

kakšno je stališče. 
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Jože Lombar:  

- Povedal je, da se KS Zlato polje strinja z dopolnilnim predlogom, ki je bil danes 

posredovan na sejo. 

 

Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor, je povedal, da je predsednik KS Zlato 

polje predlagal, da se predlagani objekti znižajo za dve etaži. Pri vpadnicah v mestna središča 

zagovarjajo višje objekte in je bilo po osebnem razgovoru in strokovni razlagi dogovorjeno, 

da se objekt zniža za eno etažo, kar so tudi vključili v sam odlok. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da bi morali pri vpadnicah slediti enotnemu stališču. Zdi se mu smešno, da bo 

ledena dvorana postavljena začasno do leta 2035. Zanimalo ga je, ali je bila pogodba o 

podaljšanju stavbne pravice podpisana. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, pogodba ni bila podpisana. Danes je s pošto prišlo 

mnenje Računskega sodišča RS. Glede na to, da ni bilo tri mesece nobenega odgovora 

državnih organov razen Ministrstva za javno upravo, ki se je izreklo za nepristojno, je občina 

angažirala odvetniško družbo Mužina in partnerji. Rešitev gre v to smer dveh ločenih pravnih 

poslov. 

 

Alojzij Potočnik:  

- Ugotovil je, da ima občina veliko težav z javno-zasebnim partnerstvom. Zasebno javno 

partnerstvo se v obdobju zadnjih šestih let izključno razume kot tisto partnerstvo, v katerih 

imajo zasebniki prihodki, medtem ko ima javni partner stroške. To je nevzdržno. O ledeni 

dvorani je odločala tik pred volitvami leta 2006 komisija, katero je vodil on in se ni 

izrekla za javno zasebno partnerstvo. Menil je, da mora iti Kranj s to dvorano naprej in 

urediti zadevo. 

- Opozoril je na neurejene vpadnice v Kranj, predvsem na tisto iz Šenčurske smeri. 

Vpadnice tudi dajo prvi vtis mesta. Predlagal je, da se te vpadnice prioritetno uredijo. 

 

Vlasta Sagadin:  

- V tem mandatu še vedno naletijo na okostnjake, ki padajo iz omar in so vezane na zadeve, 

ki so se sprejemale tik pred zaključkom mandata. V tem pogledu v Kranju ne znajo voditi 

občine. Zdi se ji, da je cel kup stvari narejenih napol. 

- Vprašala je, kaj bodo jutri na prireditvi ob odprtju gradu Kieselstein kazali, saj je ob 

ogledu le-tega ugotovila, da je to še napol gradbišče. 

 

Mag. Janez Frelih:  

- V zvezi z razpravo svetnice Vlaste Sagadin je povedal, da je bolj prav govoriti, da občina 

nadaljuje projekte, ki bi jih lahko v prejšnjem mandatu, če so menili, da so napačni, 

prekinili in ustavili. Dejstvo je, da rešujejo probleme iz prejšnjega mandata: Čirče, 

Qlandia, cesta. 

 

Igor Velov:  

- Zelo bi bil vesel, če dajo na mizo vse probleme in se o njih pogovarjajo ter odgovarjajo 

kdo je kriv. Ne more pa sprejeti besednih zvez »dogajalo se je čuda stvari itn«. Cesta 

Qlandia ni problem prejšnjega mandata, ampak predprejšnjega, ker je g. Kadoič, 

podžupan Mestne občine Kranj v takratnem obdobju, podpisal, da se občina odpoveduje 

štiripasovnici in da jo bo občina gradila na svoje stroške, kar je tudi v arhivu MOK. Ne 

želi obračunavati s predprejšnjim mandatom. Kar se je z ledeno dvorano dogajalo, se je na 



16 

 

relaciji upravna enota – investitor v zvezi z uporabnim dovoljenjem, ne pa z občino. Glede 

kakršnihkoli obtožb je povedal, da naj se pogovarjajo na podlagi dokazov, če je karkoli 

narobe. Če pa ni narobe, naj se pa stvari rešujejo. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Prosila je vse prisotne, da bi se skoncentrirali na to točko in produktivno reševati stvari. 

Svet naj dobi konkretne in relevantne informacije o celotni problematiki, kaj bodo rešili, 

če sprejmejo tak sklep, katere stvari bodo še odprte, kaj bo z nakupom sosednjih zemljišč 

in kakšno je stališče uprave do vsega kar je napisal g. Pavšler.  

- Problem dvorane naj se pozitivno reši na tak način, da bodo aktivnosti v ledeni dvorani 

normalno lahko tekle in za normalen denar. 

 

Nada Mihajlović:  

- Strinjala se je, da naj se končno reši status ledene dvorane. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je bilo v lanskem proračunu  

namenjenih 2 mio € za nakup zemljišča, vendar za letošnje leto teh sredstev ni in tudi ne v 

načrtu nakupa zemljišč na območju Zlatega polja ni.  

 

Po končani razpravi je dala predsedujoča, podžupana Nada Mihajlović, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 

– Šolski center Zlato polje pod odložnim pogojem pridobitve vseh mnenj nosilcev urejanja 

prostora. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

 

 

 

7. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V 

MESTNI OBČINI KRANJ- PREDLOG 

 

Uvodno poročilo je podal Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

Kranj. 

 

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

strinjala z gradivom. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Pripomnil je, da strani gradiva niso označene.  

 

Irena Ahčin: 

- Želela je, da se v gradivu, kjer je podpisan Slavko Savič, navede njegov naziv. 
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Po končani razpravi je dala predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (18 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

8. POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ ZA LETO 2011 

 

Uvodno poročilo je podal Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

Kranj. 

 

Razprava: 

 

Vlasta Sagadin: 

- Zanimalo jo je kakšno je število izrečenih kazni zoper kolesarje, kot udeležence v 

prometu, ki množično kršijo pravila in število prekrškov glede vodenja živali v naselju, 

pasjih iztrebkov, psov brez povodcev. Zanimalo jo je ali je bilo na tem področju že kaj 

kazni ali redarji samo vzgajajo in opozarjajo. 

 

Robert Zadnik: 

- Glede pasjih iztrebkov je povedal, da redarji še opozarjajo, ljudje pa nosijo s seboj vrečke, 

ki jih uporabljajo takrat, ko so opazovani, drugače pa tudi ne. V sodelovanju z Uradom za 

gospodarstvo in gospodarske javne službe pa so poskrbeli za namestitev več košev za 

pasje iztrebke; za prekrške kolesarjev pa ni imel konkretnih podatkov in je povedal, da jih 

lahko naknadno sporoči. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Zanimalo ga je koliko pravnih sredstev, ki so omenjena na 10. strani poročila je bilo 

pozitivno in koliko negativno rešenih oziroma koliko pritožb je bilo rešeno v korist 

občana; 

- V delu, kjer so opisani ustavljeni postopki ga je zanimalo za kakšne prekrške so bili 

izdani, kdo o tem odloča ali je to evidentirano in kakšna je ta evidenca, svetniki lahko iz 

poročila vidijo samo koliko je manj pobranih kazni ni pa števila niti vzrokov zakaj so bili 

ustavljeni. 

 

Robert Zadnik: 

- Povedal je, da je bilo leta 2011, ko je nastopil z delom zaostankov kar nekaj, ki so sedaj 

pri koncu reševanja, to so pravna sredstva od ugovorov do zahtev za sodno varstvo. 

Pravna sredstva so rešena oziroma se postopki izvajajo na sodiščih. Glede ostalega bo 

pripravljen pisni odgovor. 

 

Mag. Drago Štefe: 

- Povedal je, da se na več delih Kranja vozi po napačni strani ceste, ker so nekateri odseki, 

na primer Likozarjeva cesta dirkališče in zato izredno nevarni za kolesarje. Prosil je, da se 

pri obravnavanju kolesarskih poti in steza v Kranju to resno vzame. 
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Stanislav Boštjančič: 

- Predlagal je, da se v naslednjem letu poročilo Medobčinskega inšpektorata pripravi za 

Mestno občino Kranj in ne za vse ostale občine po katerih deluje. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Prosila je, da se poročilo dopolni s podatki o katerih na seji poročevalec ni mogel 

odgovoriti to je povzročeni prekrški kolesarjev oziroma izrečene kazni za njih. 

 

Alojz Gorjanc: 

- Povedal je, da se starejši kolesarji vozijo po pločnikih počasi, ker se po cesti ne upajo 

zaradi vozil in  kolesarjev z dirkalnimi kolesi, ki večinoma zelo hitro vozijo po cesti. 

Dokler ni kolesarskih poti bi morali biti tudi inšpektorji in redarji tolerantni do starejših 

ljudi, ki se vozijo s kolesi po pločnikih. 

 

Po končani razpravi je dala predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović na glasovanje 

naslednji   

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom Medobčinskega inšpektorata Kranj za 

leto 2011. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 25 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

9. INFORMACIJA O VARNOSTNI PROBLEMATIKI NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE KRANJ V LETU 2011 

 

Informacijo je predstavil Matjaž Završnik, komandir Policijske postaje Kranj. 

 

Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali: Jure Kristan, Mitja Herak, Matjaž Završnik in Nada 

Mihajlovič, je slednja kot predsedujoča dala v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 

2011. 

 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 

 

 

 

10. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V MESTNI OBČINI KRANJ 

– DRUGA OBRAVNAVA 

 

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

gospodarske javne službe. Občina je k obravnavanemu odloku pridobila soglasje Direkcije RS 

za ceste. V imenu predlagatelja je podal dopolnitev 10. člena, ki se glasi »37162/3/2012-

162(507)« z dne 8.6.2012. 
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Stališča komisij: 

 

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

Komisija se je seznanila z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v MOK – druga 

obravnava in z njim soglaša. 

 

Klemen Valter, podpredsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep o sprejemu Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Mestni občini Kranj v drugi obravnavi. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Razprava: 

 

Irena Ahčin:  

- Vprašala je, pod katero številko v odloku se skriva odsek ceste Cesta Kokrškega odreda 

34, 36, 38 do bazena oz. štadiona, ali je to mogoče navedeno v 8. členu odloka pod 

kategorijo javne poti pod št. 619 in 620. 

 

Mag. Marko Hočevar, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je 

povedal, da bo informacija o tem posredovana v pisni grafični obliki. 

 

Po končani razpravi je dala predsedujoča v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj v drugi obravnavi. 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

11. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE AKTA O USTANOVITVI FUNDACIJE 

VINCENCA DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE  

 

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

Edini razlog za tokratno spremembo akta je ustanovitev socialnega podjetja v okviru 

fundacije, kar se nanaša na pogoje razpisa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 

 

Stališča komisij: 

 

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

- Komisija daje soglasje k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Fundacije 

Vincenca Drakslerja za odvisnike – ustanove za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in 

njihovim svojcem. 
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- Komisija daje soglasje, da se pooblasti župana Mestne občine Kranj, Mohorja Bogataja, da v 

imenu soustanovitelja Mestne občine Kranj podpiše notarski zapis Akta o spremembi Akta o 

ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Razprave ni bilo, zato je dala predsedujoča, podžupanja Nada Mihajlović, na glasovanje 

naslednja  

 

SKLEPA: 

 

1. Sprejme se Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca 

Drakslerja za odvisnike – ustanove za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in 

njihovim svojcem. 

2. Pooblasti se župana Mestne občine Kranj, Mohorja Bogataja, da v imenu soustanovitelja 

Mestne občine Kranj podpiše notarski zapis Akta o spremembi Akta o ustanovitvi 

Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike.  

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

12. KR LOČUJ – LOČEVANJE JE ZAKON 

 

Pozitivno zgodbo je predstavil Beno Fekonja, predstavnik Komunale Kranj, javno podjetje, 

d.o.o.  

 

V razpravi, v kateri so sodelovali: Vlasta Sagadin, Beno Fekonja, Stanislav Boštjančič, mag. 

Drago Štefe, Saša Kristan, mag. Janez Frelih, Nada Mihajlović, mag. Andrejka Majhen, 

Alojzij Gorjanc in Jure Kristan, so bile izpostavljene naslednje zadeve:  

- Ločevanje odpadkov v večstanovanjskih blokih;  

- Pravičnost kaznovanja nepravilno odloženih odpadkov stanovalcev v hiši ali pa v blokih, 

kjer se skoraj ne da ugotoviti krivca;  

- Dodatno sortiranje odpadkov; 

- Problematičnost območja Drulovka;  

- Zaprtje deponije Tenetiše in s tem v zvezi mediacijska pogodba. 

 

Pod to točko dnevnega reda ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 

 

 

13. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

Vodenje seje je prevzel podžupan Darko Jarc. 

 

1. Stanislav Boštjančič: 

- V časopisu je prebral, da se bo glavarina zmanjšala z novim zakonom za 10 %, zato ga je 

zanimalo kaj to finančno pomeni za kranjsko občino in kako bo to vplivalo na izvrševanje 

proračunskega programa. 

 



21 

 

2. Beno Fekonja: 

- Povedal je, da je dala komisija za socialne zadeve, zdravstvo in šolstvo dve pobudi in sicer 

se je ena nanašala na to, da so pri evidentiranjih za predstavnike v javnih zavodih 

predvsem v polah potrebna dodatna evidentiranja, ker v roku politične stranke ne pošljejo 

dovolj predlogov. Komisija je predlagala, da v primerih, ko prihaja do ponavljanja 

evidentiranja, se predlagani kandidati ne štejejo v kvote. 

- Druga pobuda pa je, da so se konec aprila na komisijo obrnili s strani ESIC-a – 

ekonomsko trgovske šole. Vlada jim je znižala kvoto za vpis, najprej jim je določila eno 

kvoto, ki pa jo je po prvem vpisu na določenih segmentih prepolovila. Komisija je to 

obravnavala in se zavezala, da bo prenesla na mestni svet, zato je predlagal naslednja  

 

SKLEPA: 

1. Predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da posreduje pobudo ministrstvu, da ostane vpis na 

Ekonomsko-trgovski šoli v izobraževalni program ekonomski tehnik in Gradbeno-

storitveni šoli v enakem obsegu soglasja ministrstva z dne 12. 1. 2012. Mreža šol se s tem 

obsegom vpisa ne širi, finančne obveznosti ministrstva se ne povečujejo, saj se bodo 

morali učenci v primeru zmanjšanega obsega na omenjenih šolah vpisovati drugam. 

2. Predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da skupnosti gradbenih šol omogoči oz. jo podpre v 

prizadevanjih, da bi se lahko v programe SPI (srednjega poklicnega izobraževanja) 

ponovno vpisovali kandidati za "redke" poklice (tesar, zidar, izvajalec suhomontažne 

gradnje…) in s tem preprečilo izumiranje teh poklicev. To je do zadnje prenove 

omenjenih programov (leta 2009) omogočal "model skupnega izvajanja programov na 

področju gradbeništva".  

Navedeno se posreduje tudi  Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije. 

Poudaril je, da šlo za preprost model, ko so vpisali en gradbeni razred, kjer je bilo nekaj 

skupnih predmetov. Če bi ministrstvo dovolilo skupni oddelek bi se lahko v specializaciji 

s posameznimi izvajalci sklepale individualne pogodbe za šolanje teh poklicev. Na ta 

način bi preprečili izumrtje določenih vrst poklicev.  

 

Stanislav Boštjančič: 

- Povedal je, da o kvotah niso nikoli razpravljali na mestnem svetu oziroma sprejemali 

sklepe in to je zgolj dogovor med političnimi strankami. Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja je sestavljena iz predstavnikov pozicije in dogovarjanje o kvotah ne 

sodi na mestni svet. 

 

Beno Fekonja: 

- Predlagal je umik tega sklepa, ki naj se posreduje KMVVI.  

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Tudi sama ni nikjer prebrala, da kvote obstajajo in menila, da v demokratični občini niso 

potrebne. Zaradi kvot je potem problem pri imenovanju predstavnikov v svete šol, kjer 

imajo določeni ljudje interes, vendar ne morejo kandidirati, ker niso pri pravi stranki. 

Menila je, da bi se o tem morali dogovoriti v koaliciji kdaj lahko stroka premaga politične 

odločitve. 
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Po razpravi je dal predsedujoči, podžupan Darko Jarc na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA:  

 

Svet Mestne občine Kranj posreduje pobudo Ministrstvu za šolstvo in šport, da ostane vpis na 

Ekonomsko-trgovski šoli v izobraževalni program ekonomski tehnik in Gradbeno-storitveni 

šoli v enakem obsegu soglasja ministrstva z dne 12. 1. 2012. Mreža šol se s tem obsegom 

vpisa ne širi, finančne obveznosti ministrstva se ne povečujejo, saj se bodo morali učenci v 

primeru zmanjšanega obsega na omenjenih šolah vpisovati drugam. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 20 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI)  

 

Svet Mestne občine Kranj podpira skupnost gradbenih šol v prizadevanjih, da bi se lahko v 

programe SPI (srednjega poklicnega izobraževanja) ponovno vpisovali kandidati za "redke" 

poklice (tesar, zidar, izvajalec suhomontažne gradnje…) in s tem preprečilo izumiranje teh 

poklicev. To je do zadnje prenove omenjenih programov (leta 2009) omogočal "model 

skupnega izvajanja programov na področju gradbeništva".  

Navedeno se posreduje tudi  Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 21 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI)  

 

3. Mag. Drago Štefe: 

- Menil je, da je ta dvora na biser arhitekture, in na njene stene spadajo grb in zastave. 

Plakate, ki so nalepljeni na stenah dvorane je potrebno odstraniti po dogodku, za katerega 

so bili nalepljeni na steno.  

 

4. Vlasta Sagadin: 

- Zahvalila se je za odgovora, ki ju je prejela, vendar pa ni zadovoljna z odgovorom na 

vprašanje kaj se dogaja s hišniškimi stanovanji po osnovnih šolah, vrtcih in drugih 

ustanovah, ki so v lasti MOK. Želela je seznam teh stanovanj in namembnost, za OŠ 

Jakoba Aljaža pa je želela konkreten odgovor že na seji.  

- Zanimalo jo je ali je samo del kanjona Kokre, kjer je razgledna ploščad na Pungartu, tako 

ogrožen, da ga je bilo potrebno okrepiti in menila, da bi bilo pametno pregledati kanjon 

proti mostu na Hujah in naprej proti mostu na Primskovem, ker je ta del kanjona zelo 

ogrožen. Predlagala je, da bi se naredil strokovni pregled in se v naslednjem letu planirala 

sredstva za sanacijo najbolj nevarnih delov kanjona reke Kokre.  

 

5. Mag. Andrej Šušteršič: 

- Zanimalo ga je zakaj je občina prekinila pogodbo o oblikovanju programa in tehničnem 

upravljanju, ki je bila podpisana leta 2010 za poletno gledališče Kieselstein, ker je sedaj 

napovedana tožba proti občini. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave je pojasnil, s kakšnimi problemi se srečuje občinska 

uprava pri upravljanju objektov, ki so bili v veliki meri financirani s sredstvi EU. Skupno 

objektom Layerjeva hiša, Škrlovec, grad Kieselstein in Pungart je, da mora biti zagotovljenih 

35 delovnih mest. 3 v Layerjevi hiši, 27 v gradu Kieslstein, 2 v Škrlovcu in 3 na Pungartu. 

MOK je dala Layerjevo hišo v upravljanje kulturnemu društvo Puhart, ta pa ga je dal naprej 

Zavodu Carnica. V pogodbi o upravljanju ta delovna mesta niso omenjena, hiša je bila dana v 

brezplačno uporabo. Vprašanje je na kakšen način bi lahko MOK po poteku roka lahko 

zagotovila doseganje teh ciljev. Pri gradu Kieselstein so v različnih dokumentih, ki so bili del 
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vloge za pridobitev EU sredstev, napisane različne številke, od 7 delovnih mest potrebnih za 

gostinski lokal do 0 delovnih mest. Na koncu pa je v pogodbi navedenih 27 delovnih mest. 

Upravljanje je bilo oddano preko javnega razpisa, v pogodbi pa izbranemu izvajalcu ni bilo 

potrebno zagotoviti nobenega delovnega mesta, poleg tega pa je dobival še vsako leto 12.000 

EUR iz proračuna za zagotavljanje teh obveznosti. V občinski upravi so prepričani, da je taka 

pogodba škodljiva za občino, zato so se odločili, da se pogodba prekine še preden zaživi. 

Povedal je še, da se bo Pungart dal v upravljanje Kranjskim vrtcem, kjer bo igralnica za 

otroke in se bodo lahko zagotovila 3 bruto delovna mesta, Škrlovec bo verjetno prešel v 

upravljanje Prešernovemu gledališču, kjer se bosta prav tako lahko zagotovila 2 bruto delovna 

mesta. Na Kieselsteinu računajo, da se bo zagotovilo delovna mesta s prenosom in preselitvijo 

Gorenjskega muzeja, kako pa bo z zagotovitvijo delovnih mest v Layerjevi hiši pa trenutno še 

ni vedel kako bodo to rešili. Zavod Carnica je vložil precejšnja sredstva v opremo. 

 

6. Smiljana Vončina Slavec: 

- Menila je, da je zadeva glede Kieselsteina lahko zaključena, ker so o tem svetniki odločali 

že na prejšnji seji, ko se je potrdila dodatna zaposlitev; 

- Ponovila je pobudo, ki je bila na tej seji že podana in sicer naj se občinski odlok spremeni 

tako, da bo prepovedana uporaba alkohola na javnih mestih. Na tej seji je bila dana še 

enkrat, pa o njej še vedno niso glasovali.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

Pojasnil je, da se zadeva pripravlja, trenutno je še nekaj pravnih dilem, za katere pa je menil, 

da jih bodo rešili in da se bo lahko odlok spremenil v tej smeri. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Vprašala je v kakšni fazi je DIP za osnovne šole. 

- Vprašala je kje naj išče odgovor, zakaj ni bilo letos proslave 1. maja na Joštu. 

- Dala je pobudo, da občinska uprava prouči možnost, da bi za začetek eno od stanovanj 

dali v tak sklad, kot ga je omenil g. Dremelj na začetku seje in bi ga lahko z ustreznimi 

kriteriji namenili mlademu podjetniku, ki bi bil pripravljen delati v Kranju.  

 

Predsedujoči, podžupan Darko Jarc je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Občinska uprava naj prouči možnost, da bi eno od občinskih stanovanj dali v sklad stanovanj 

za mlade in inovativne podjetnike, ki bi ga z ustreznimi kriteriji namenili mlademu 

podjetniku, ki bi bil pripravljen v Kranju delati s svojim podjetjem. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 17 PRISOTNIH: 12 ZA, 1 PROTI, 4 VZDRŽANI)  

 

7. Klemen Valter: 

- Povedal je, da bo podal pobudo, ki bi pripomogla k oživitvi gospodarstva v Kranju. 

Poudaril je, da mora občina nekaj sama narediti pri oživitvi gospodarstva, ker bo s tem 

privabila gospodarske subjekte v Kranj. Menil je, da bi Kranj moral določena zemljišča 

nameniti gospodarstvu, kar pa ne pomeni, da je potrebno spremeniti namembnost 

zemljišč. Dal je pobudo, da občinska uprava pregleda, katera zemljišča v Kranju so 

primerna za odkup – degradirana zemljišča in druga primerna zemljišča, prouči naj se 

dobre prakse v regiji, v Evropi in prouči naj se možnost črpanja sredstev iz EU ali drugih 
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skladov, ki bi bila namenjena za nakup teh zemljišč in da se oblikujejo modeli, ki bi bili 

najbolj primerni za Kranj in njegovo gospodarstvo. 

 

Predsedujoči, podžupan Darko Jarc je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Občinska uprava naj v zvezi z oživitvijo gospodarstva v Kranju pregleda, katera zemljišča v 

Kranju so primerna za odkup (degradirana in druga zemljišča, primerna za tovrstno 

dejavnost). 

V zvezi z oživitvijo gospodarstva naj se prouči dobre prakse v regiji oz. Evropski uniji. 

Prouči naj se možnost črpanja sredstev iz evropskih ali drugih skladov, ki bi bila namenjena 

za nakup teh zemljišč.  

Oblikujejo naj se najbolj privlačni in primerni modeli za Kranj. 

 

Sprejeto soglasno ( 21 PRISOTNIH: 21 ZA)  

 

8. Zmago Zadnik: 

- Slišal je, da so v BSC-ju začeli s projektom »Move on Green« do trajnostne mobilnosti. 

Zadeva predvsem povezana z delom kakor je trajnostni prevoz pomemben za ohranitev 

okoljskega ekonomskega zdravja podeželja ter za zagotavljanje dostopa prebivalcev in 

potencialnih obiskovalcev do ključnih storitev, kot so zdravstvo, šolstvo in zaposlovanje. 

Ker vemo, da imamo kar nekaj takih podeželskih krajevnih skupnosti v MOK ga je 

zanimalo ali je bila občina kaj seznanjena s tem projektom.  

 

9. Evstahij Drmota: 

- Strinjal se je s pripombo svetnika Štefeta glede plakatov javnega podjetja Komunala 

Kranj, ki so obešeni na steni dvorane v sejni sobi. 

 

10. Nataša Robežnik – po elektronski pošti: 

Postavila je sledeča vprašanja glede Mestne knjižnice Kranj.  

1. V Mestni knjižnici Kranj sta v pritličju 2 računalnika, ki imata dostop do interneta. S strani 

uporabnikov gre pritožba v smeri, da so na teh dveh računalnikih vedno eni in isti uporabniki, 

ki brskajo po spletu ali igrajo igrice. Zanimalo jo je, kako je poskrbljeno z nadzorom nad 

uporabo teh dveh računalnikov? So dostopni vsem ali proti plačilu ter kakšne so omejitve 

glede uporabe. Uporabo verjetno nadzirajo knjižničarji, zato jo je zanimalo, kako izvajajo 

nadzor. 

  

2. Zanimalo jo je, kakšna pooblastila ima varnostnik? V primeru, da se določeni obiskovalci 

neprimerno vedejo, varnostnik ne ukrepa in jih ne opozori k vedenju, ki je primerno za 

prostore, kot so knjižnice. 

  

3. Na eni od preteklih sej je postavila vprašanje glede zlorabe članarine za mlade uporabnike 

do 18. leta. Odrasli si namreč na člansko izkaznico mladoletnih oseb izposojajo gradivo, ki 

velikokrat tudi ni primerno za otroke. S strani Mestne knjižnice Kranj so pojasnili, da nadzor 

nad izposojo knjižničnega gradiva vrši varnostnik. 

Na podlagi tega odgovora je opazovala delo varnostnika, ki ne vrši nadzora nad izposojo 

gradiva. Prav tako je povprašala zaposleno v Mestni knjižnici Kranj, kdo vrši nadzor in kako 

nadzirajo, da pri izposoji ne pride do zlorabe članske izkaznice mladoletnih oseb. Odgovor je 

bil, da ne morejo nadzirati. To bodo lahko izvedli šele, ko bodo uvedli nove kartice. 
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Odgovor Mestne knjižnice Kranj je bil na podlagi zgoraj opisanega zavajajoč in neresničen. 

Zato prosi za pojasnilo, kako in kdo izvaja nadzor nad izposojo gradiva. 

  

Članarina za mladoletne osebe je brezplačna, kar teoretično pomeni, da si starši otrok lahko 

izposojajo knjige brezplačno vse do otrokovega 18. leta. Prav je, da se izposoja v Mestni 

knjižnici Kranj uredi in je enakopravna za vse. Ali je brezplačna izposoja za vse Kranjčanke 

in Kranjčane ali pa naj se držijo pravil, ki so jih postavili. Zagotovo pa mora knjižnica slediti 

cilju, da vsako privabi več obiskovalcev in poveča članstvo, seveda z inovativnimi in 

ustvarjalnimi storitvami, ki so blizu današnjim uporabnikom. 

  

Menila je, da knjižnica deluje dobro, na zgoraj opisano problematiko je bila že večkrat 

opozorjena, zato poziva k rešitvi in prosi za pojasnila, kako bodo probleme rešili. 

  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

Svetlana Draksler, org.  

 

Nada Mihajlović 
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