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POPRAVEK ZAPISNIKA 

 

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

št. 16 stavbe Mestne občine Kranj. 

 

 

13. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

1. Mag. Drago Štefe: 

- Izrazil je razočaranje, da so člani sveta nasedli prevari in glasovali za sprejem odloka o 

OPPN Čirče, po katerem bo visoko-vredno zemljišče izkoriščeno za trgovine in se 

vprašal, za kaj se v Kranju sploh še splača zavzemati. 

 

2. Beno Fekonja: 

- Povedal je, da se je Zavod za zdravstveno varstvo Kranj obrnil na Mestno občino Kranj v 

zvezi z nameravano spremembo in dopolnitvijo Zakona o zdravstveni dejavnosti in sicer 

Vlada RS namreč namerava izvesti reorganizacijo Inštituta RS za varovanje zdravja (IVZ) 

in devetih zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV), med katerimi je tudi ZZV Kranj. 

Predvideva se združitev IVZ, z ZZV-ji. S tem bi izničili izgubo, ki jo ustvarja IVZ, 

medtem ko ZZV-ji delujejo pozitivno. 

ZZV Kranj izvaja programe promocije zdravja in je edina inštitucija na Gorenjskem, ki: 

- celostno spremlja zdravje prebivalcev v regiji in izvaja programe promocije zdravja, 

- so prvi, ki reagirajo na povečano obolevnost prebivalstva, bodisi zaradi nalezljivih 

bolezni kot tudi zastrupitev. 

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj navaja, da v kolikor pride do centralizacije, to je 

združitve IVZ z ZZV-ji bo regija izgubila veliko. Trenutno s trženjem svojih storitev 

zagotavljajo vire tudi za programe javnega zdravja. Nameravana reorganizacija bo ZZV-

je, med njimi ZZV Kranj spravila v finančno stisko, kateri bo sledilo odpuščanje in 

razpadanje zavoda.  

Zato je v imenu ZZV Kranj predlagal: 

- da se ustanoviteljske pravice države v primerih ZZV-jev prenesejo na skupine občin, za 

katere so zavodi ustanovljeni, za katere izvajajo poslanstvo na področjih javnega zdravja, 



- odločno in takojšnjo podporo, prosi župana, da prepeči to nesmiselno, zelo škodljivo in 

povsem nepotrebno namero po centralizaciji z neznanimi učinki. 

Prvi predlog ZZV Kranj je, da se ustanoviteljske pravice prenesejo iz države na občine – 

kaj bi to pomenilo za občine ne moremo povedati. Glede na to, da je ZZV Kranj za leto  

2012 od države dobil 399 tisoč EUR sredstev, bi predvidevamo s prenosom 

ustanoviteljskih pravic na občine prišlo tudi do spremembe pri sofinanciranju, kar pomeni 

zagotavljanje proračunskih sredstev za ZZV-je v občinah, katerih sredstev pa občine 

nimamo. Ker dejansko ne vemo, kaj bi pomenil prenos ustanoviteljskih pravic ZZV-jev iz 

države na občine, tega predloga ne moremo podpreti. Predlagamo pa, da o prenosu 

ustanoviteljskih pravic spregovorijo župani na Svetu Gorenjske regije. 

Podpiramo pa obstoj obstoječih ZZV-jev kot samostojnih enot in smo proti centralizaciji, 

to je združitvi IVZ (ki posluje z izgubo)  z ZZV-ji (ki poslujejo pozitivno). Do razpada 

zavoda in s tem tudi odpuščanj vsekakor ne sme priti.  

 

Podžupanja Nada Mihajlović je dodala, da je bila prisotna na novinarski konferenci ob 

zaključeni akciji cepljenja proti klopnemu menengitisu, kjer je bila izpostavljena omenjena 

problematika. Prisotni predstavniki občin so podprli zavod, da ostane samostojen. Predlog bo 

posredovan občinski upravi, ki bo nadaljevala z aktivnostmi. 

 

3. Vlasta Sagadin: 

- Zanimalo jo je kako so urejena pogodbena razmerja za uporabo zemljišč, ki so si jih 

prisvojili nekateri prebivalci v blokih na Planini in tam  zgradili ograje, vrtove, sami 

podirajo drevesa, zasajujejo in želela da se to preveri;  

- Menila je, da javno zasebno partnerstvo na področju parkirišč na območju Huj ne deluje, 

kjer so plačljiva parkirna mesta prazna, parkirna mesta za stanovalce, ki so bila 

pridobljena na račun asfaltiranja zelenih površin in vrtov pa zasedajo obiskovalci in 

zaposleni KS Center. Dovozi do blokov v Župančičevi ulici se uporabljajo za tranzitne 

poti. Po dveh mesecih sta bila odstranjena 2 prometna znaka na Župančičevi o parkirnih 

mestih, ki sta dovoljevala parkiranje samo za stanovalce. Le ti predlagajo, da bi se 

ponovno namestili prometni znaki, najde naj se nadomestne vrtove za tiste ljudi(cca. 60), 

katerim je bilo tik pred volitvami 2010, ko se je vse skupaj dogajalo, obljubljeno da se 

bodo našla. Asfaltirano parkirišče pri bivši trgovski šoli je večinoma prazno, mogoče se 

zapolni ob koncih tedna. Prosila je, da gre občinska uprava na teren in preveri situacijo in 

želela vedeti, kdo je tisti javno zasebni partner, ki služi na račun izgubljenih zelenic in 

prometnega nereda.  

 

Mag. Janez Frelih: 

- Pojasnil je, da je na področju funkcionalnih zemljišč zatečeno stanje, ki se poslabšuje. 

Tam kjer so večstanovanjski objekti bi morali po stanovanjskem zakonu in po ZVJTL-ju 

določiti pripadajoča zemljišča. Vendar je situacija v Sloveniji – ne samo v Kranju – 

kaotična. Veliko vlog je že na nepravdnih sodiščih, največ so naredili v Novi Gorici in na 

nivoju države se skuša prakso Nove Gorice proučiti in zakonodajo tako prilagoditi, da bi 

obstoječo spremenili in jo naredili bolj operativno. V Kranju je situacija taka, da se je 

nepravdno sodišče odločilo, da bo najprej poskrbelo za vzpostavitev etažne lastnine, 

kasnejša faza pa bo določitev pripadajočih zemljišč, vendar je tu problem v tem, da če se 

najprej vzpostavi etažno lastnino, kasneje pa etažni lastniki zahtevajo pripadajoče 

zemljišče morajo v tem postopku pridobiti sami vsa dokazila in jih predložiti sodišču. Če 

pa je skupen postopek, je sodišče dolžno vsa dejstva ugotoviti samo. Problemi so tudi pri 

denacionalizacijskih postopkih. Sredi Planine je bilo v lanskem letu na podlagi 

denacionalizacije vrnjeno zemljišče, ki je očitno pripadajoče bodoče zemljišče etažnih 



lastnikov. Za tega je predlagal, da se proučijo izredna pravna sredstva ali je z njimi 

mogoče nasprotovati taki rešitvi. V Kranju je že nekaj primerov, kjer skuša tudi občina 

pomagati, če ne drugače vsaj s svetovanjem kako naj te stvari rešijo. 

 

4. Klemen Valter: 

- na prejšnji seji je dal pobudo v zvezi z oživitvijo gospodarstva v Kranju, na katero je 

prejel odgovor, ki je zajel le četrtino njegove pobude. Želel je, da se odgovor dopolni, 

katera zemljišča v Kranju so primerna za odkup – degradirana ali druga zemljišča. Želel 

je, da se proučijo modeli v Evropi, ki se s tem ukvarjajo oziroma so že vpeljani in da se 

predstavi več potencialnih modelov, ki so primerni za Kranj. Na ta način bo lažje 

razpravljati o idejnem projektu, ki bo lahko na voljo takrat, ko bo prišlo do možnosti 

črpanja evropskih sredstev.  

 

5. Mag. Andrej Šušteršič: 

- Želel je odgovor kakšna je možnost ureditve prehoda na kolesarski poti med Orehkom in 

Žabnico, tam kjer prečka regionalno cesto med Kranjem in Ljubljano. Kolesarska pot je 

na levi strani v smeri proti Ljubljani delno še makadamska, zato se na tem odseku 

kolesarji in otroci na rolerjih velikokrat peljejo kar po glavni cesti, kjer je omejitev hitrosti 

90 km/h.  

 

6. Alojzij Ješe: 

- Vprašal je ali občina lahko zahteva od občanov, da najprej uredijo stanje v katastru, potem 

pa bi občina izdala soglasje, za katerega zaprošajo občani, ker se dogaja, da se izda 

soglasje brez predhodne ureditve katastra.  

 

7. 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. 

  

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 19.40. 

 

 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

Svetlana Draksler, org.  

 

Nada Mihajlović 

PODŽUPANJA 

 

 

 

 


