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Z A P I S N I K 
 
 
29. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 23. 9. 2009, ob 16. uri v sejni 
dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  
 
Sejo je vodil Igor Velov podžupan Mestne občine. 
  
Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Stanislav Boštjančič, mag. Alenka 
Bratušek, Rudi Čebulj, dr. Ilija Dimitrievski, Andrej Dolenc, Evstahij Drmota, Beno Fekonja, 
Alojz Gorjanc, mag. Branko Grims, Bojan Homan, Darko Jarc, Janez Jereb, Matevž Kleč, 
Jakob Klofutar, Jure Kristan, Saša Kristan, Jože Lombar, Nada Mihajlović, Petra Mohorčič, 
Irena Oman, Doroteja Osterman, Milan Podgoršek, Nataša Robežnik, mag. Franci Rozman,  
mag. Rozalija Sabo, Igor Velov, Gregor Tomše, Borut Zatler in mag. Darko Zupanc. 
 
Odsoten je bil Alojzij Potočnik in Stane Štraus. 
 
Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Aleš Sladojević – 
direktor občinske uprave, Mirko Tavčar – vodja oddelka za finance, Tatjana Hudobivnik – 
vodja oddelka za splošne zadeve, Uroš Korenčan – vodja oddelka za družbene zadeve, mag. 
Marko Hočevar – vodja oddelka za razvoj in investicije, Mihaela Šuštar Gruber – višja 
svetovalka v oddelku za okolje in prostor, Janez Rakar – vodja medobčinskega inšpektorata 
Kranj, Ana Vizovišek – vodja kabineta župana, Svetlana Draksler in Milena Bohinc – 
analitika v kabinetu župana, Štefan Kadoič – predsednik Nadzornega odbora Mestne občine 
Kranj, Marija Pivk Oman – Komunala Kranj d.o.o. (pri 6. točki). 
 
Predsedujoči, podžupan Igor Velov je pozdravil Andreja Urbanca, ki bo verjetno nasledil 
mesto v svetniški skupini Socialnih demokratov. Hkrati je povedal, da je na mizo 
posredovano gradivo: zbir sklepov odborov in komisij Sveta, zapisnik Nadzornega odbora 
MOK, obvestilo o izvajanju del na objektu Globus. 
Svetu je bil posredovan sprejeti Statut javnega zavoda Lokalne energetske agencije 
Gorenjske. Na prejšnji seji ga je svet potrdil, določeni svetniki pa so imeli nekatere 
pomisleke, zato je vprašal prisotne, ali je potrebna razprava o tem statutu in, ali se to uvrsti 
danes na dnevni red ali na dnevni red naslednje seje.  
V ponedeljek, 28. septembra 2009, ob 16. uri bo sklican sestanek kolegija župana z vodji 
svetniških skupin na temo ustanovitev nove KS Mlaka. Vabilo bo poslano pisno. 
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Svetniki in svetnice bodo povabljeni na otvoritev zaključka del Layerjeve hiše, ki bo 2. 
oktobra 2009. Ob tem dogodku se bo pridružila ministrica za kulturo, Majda Širca. Pisno 
vabilo bodo prejeli po pošti v prihodnjih dneh. 
 
Saša Kristan:  
- je predlagala, da se 14. točka: Odgovor nadzornega odbora glede nezdružljivosti funkcije 
člana sveta KS s funkcijo člana NO umakne z dnevnega reda. V gradivu je omenjena tudi  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in sicer, da je odgovorna za to 
nastalo situacijo. Komisija se mora o tem posvetovati. Na to točko je bilo dano ločeno 
mnenje, ki ga svetniki zraven niso dobili. Na podlagi 49. člena Poslovnika o delu 
Nadzornega odbora je določeno, da ima član nadzornega odbora pravico izraziti ločeno 
mnenje, ki se evidentira v zapisniku. Predlagala je, da se ta točka umakne in, da se 
obravnava na naslednji seji sveta kompletno tudi s tem ločenim mnenjem. 

 
Mag. Darko Zupanc:  
- se je kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pridružil 

svetnici Saši Kristan. 
 
Stanislav Boštjančič:  
- je povedal, da ne vidi razloga, kaj bi razprava v zvezi s 14. točko lahko spremenila. Če bo 

priloženo ločeno mnenje, potem naj se priložijo tudi vse razprave, vsi sklepi, ki so 
potekale v preteklosti na sejah sveta v zvezi s tem vprašanjem, ki se izločijo in naj se 
naredi posebno gradivo. 

 
Mag. Branko Grims:  
- je poudaril, da je bil odbor dolžan priložiti ločeno mnenje po samem poslovniku 

nadzornega odbora.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Igor Velov, na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Z dnevnega reda se umakne 14. točka: Odgovor NO glede nezdružljivosti funkcije člana 
Sveta KS s funkcijo člana NO. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov (21 PRISOTNIH; 15 ZA, 6 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
 
 
Predsedujoči je povedal, da razprave v zvezi s Statutom Lokalne energetske agencije 
Gorenjske ni bilo, zato je smatral, da je ne bo uvrstil na dnevni red ter dal na glasovanje 
naslednji  
 
DNEVNI RED:  
1. Potrditev zapisnika 28. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 8.7.2009 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  
2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 
3. Kadrovske zadeve 
4. Premoženjske zadeve 
5. Občinski program varnosti Mestne občine Kranj – predlog 
6. Predlog novih cen odlaganja komunalnih odpadkov 
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7. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov  v javnih vrtcih 
na območju Mestne občine Kranj 

8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju 
kulture  

9. Odločitev o izbiri javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradnje za izvedbo 
projekta »Izgradnja telovadnice pri PŠ Žabnica« 

10. Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2009 
11. Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Kranj v obdobju januar – junij 2009 
12. Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2008 
13. Poročilo NO o skladnosti pogodb o najemu parkirnih prostorov 
 
Sprejet soglasno (21 PRISOTNIH; 21 ZA).  
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 8. 
7. 2009 IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV 
 
Aleš Sladojević, direktor občinske uprave, je podal poročilo o izvršitvi sklepov 28. seje: 
2. točka: Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta - Ekološka otoka pri Gimnaziji Kranj in 
Tehniškem šolskem centru Kranj sta postavljena. Župan Mestne občine Kranj je opravil 
posvetovanje z vodji svetniških skupin pred odločitvijo o imenovanju direktorja Komunale 
Kranj d.o.o. 
3. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega 
in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj – dopolnjen osnutek (prva obravnava) 
4. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja – dopolnjen osnutek (prva obravnava) 
5. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove 
Golnika – dopolnjen osnutek (prva obravnava) 
6. točka: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja MI 1 – Mlaka Zahod – 
dopolnjen osnutek (prva obravnava) 
7. točka: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje parkirne hiše – 
Slovenski trg – dopolnjen osnutek (prva obravnava) 
 - v teku sta javna obravnava in javna razgrnitev, odloki pa bodo predloženi v drugo 
obravnavo svetu na eni prihodnjih sej. 
8. točka: Garažne hiše v stanovanjskih soseskah – v skladu s predlogom odbora za finance se 
pripravlja razpisna dokumentacija 
9. točka: Statut javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) – statut vam 
je bil posredovan v obliki, kot je bilo dano soglasje k njemu in je bil sprejet. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 28. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 8. 7. 2009 ter poročilo o izvršitvi 
sklepov 28. seje sveta. 
 
Sprejeto z večino glasov ( 22 PRISOTNIH; 21 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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2. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
Matevž Kleč: 
– je povedal, da je spomladi na mestno upravo naslovil pobudo oz. prošnjo za ureditev 

pločnika od križišča, smer Besnica in do križišča pri Iskri. Rečeno je bilo, da se bo do 31. 
7. uredila ugotovitev odmere zemljišča. Želel je pisni odgovor kaj je z to zadevo.  

– Opozoril je na to, da sta minili dve leti odkar je v naselju Pešnica, kjer tudi sam stanuje, 
narejen odtok, ki pelje do nekega travnika, kjer se voda združuje in pred enim letom, ko 
je bilo malo večje neurje je na koncu te cevi dva pokrova v zbirniku vrglo ven zaradi 
prevelike količine vode. Takrat so opozorili na to. Ker je šlo tu za približno 50 do 60 tisoč 
evrov, bi bilo v redu, če bi se ta zadeva s strani tistega, ki je na Mestni občini Kranj 
odgovoren za to, pregledala. Boji se, da bi v zadnjo ponikvalnico prišla zemlja, kar bi 
lahko pripeljalo do zamašitve in investicija bi bila lahko nična. 

– Kot tretje vprašanje je izpostavil ureditev obvoznice, kjer se desno zavija proti Besnici. 
Tisti, ki je naredil desno zavijanje, znak trikotnik, je naredil napako. Znak trikotnik je 
tako postavljen, da ga vozniki, ki pripeljejo po obvoznici vidijo in ustavljajo, čeprav 
imajo prednost in tisti, ki zavijajo desno morajo ustaviti zato, da tisti, ki zavijajo levo 
proti Besnici in imajo zdaj prednost, prej pa je niso imeli in so se lahko sortirali vsaj 20 
do 30m po cesti proti križišču Iskra, zdaj pa ustavljajo takoj na vozišču. Prosi, da se nekaj 
ukrene. Svetnik Boštjančič je na to že opozoril.  

– Opozorjen je bil s strani nekaterih, ki so jim umrli svojci, da JP Komunala Kranj zaračuna 
privatniku, ki pripelje pokojnika do kranjskega pokopališča 150 evrov za prevzem 
pokojnika. Rad bi pismeni odgovor, na podlagi česa zaračunajo 150 evrov za prevzem 
pokojnika in zakaj privatniki, npr. Navček, ne smejo pokojnikov pripeljati na 
pokopališče, jih oskrbeti in tudi pokopati.  

– Povedal je tudi, da obračun omrežnine med ljudmi povzroča določene težave. Nekateri 
pravijo, da če je to pomoč nekaterim, naj se to napiše. On, ki ima privatno hišo bo plačal 
veliko več kot nekdo, ki je v bloku ampak omrežnino v bistvu uporabljamo vsi. Voda 
pripelje do bloka po enakih ceveh. Nekateri so prepričani, da bi morali deliti vsi enako 
usodo. Če je to v zakonu, opozarja poslance naj opozorijo predlagatelja, da kakšno 
spremembo, ker večini ljudem se to ne zdi enakomerna porazdelitev. Ljudje vedo, da je 
treba denar prispevat in niso proti;  

– Pred nekaj časa in že v prejšnjem sestavu mestnega sveta so dali pobudo, da bi se gozd, ki 
je za pokopališčem uredil v javni park. Misli, da bi Mestna občina Kranj lahko posvetila 
več pozornosti pri odkupu tega gozda in ureditev tega prostora v nek ugleden prostor, kjer 
bi se ljudje lahko sprehajali, se posedeli.  

– Glede na smrtno nesrečo v naselju Čepulje v Zg. Besnici, je menil, da je bila zadnjič 
kriva tudi hitrost. Stanujoči ob tej cesti se obračajo nanj oz. so se že prej obračal, da jih je 
strah, ker imajo bivalno hišo na eni strani ceste, hleve na drugi in se bojijo, da jih bodo 
vozniki spravili na pokopališče. Predlagal je, da ustrezna služba preveri, če ne bi bilo 
smiselno narediti grbine na razdalji 150m od Zadružnega doma do Štihelnove hiše. 

– Vprašal je, zakaj se ni pričela gradnja novega cestnega odseka do povezave z Radovljico 
skozi naselje Njivica. Gradbeno dovoljenje je bilo vloženo že spomladi. Menil je, da je 
načelnica UE dala izdelavo oz. odobritev ali potrditev gradbenega dovoljenja kot 
prioritetno nalogo. Žele je odgovor.  

– Povedal je tudi, da bi rad dobil podatek o kadrovskem povečanju zaposlenih na Mestni 
občini Kranj od leta 2006 do 2009 vzporedno s tem, koliko novih oddelkov se je odprlo 
oz. kakšna področja dela.  
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Stanislav Boštjančič - replika: 
– menil je, da neprimerna hitrost, ki naj bi bila vzrok za nesrečo ni stvar tega mestnega 

sveta niti ne tega, ki postavlja vprašanje, to je stvar sodišča. menil je še, da ljudje, ki tam 
stanujejo povejo za grbine. Tudi sam se je pogovarjal z njimi in nihče tega ni omenjal. 
Povedal je še, da tovrstne iniciative in pobude niso stvar posameznika ampak je prav, da 
se to najprej rešuje v okviru krajevne skupnosti. 

 
Matevž Kleč: 
– povedal je, da ni strokovnjak pri tej prometni nesreči in ne ve ali je bila hitrost vzrok ali 

kaj drugega, želel je samo opozoriti na smrtno žrtev. Dal je predlog za grbine in menil, da 
je treba na tistem območju omejiti hitrost.  

 
Janez Jereb: 
– podal je pripombo na zapisnik zadnje seje. Bil je prisoten vendar v zapisniku ni naveden 

in prosil, da se to popravi. 
– Povedal je, da je v zadnjem času prejel kar obsežno elektronsko dopisovanje med 

Komunalo, kabinetom župana in občanom, ki obravnava problematiko glavnih poti na 
pokopališču v Kranju. Trenutno stanje: vse glavne poti so slabo utrjene, so brez 
asfalta ali ustreznega tlakovanja, tako da je v deževnem vremenu prehodnost poti zelo 
slaba, saj so stalne poškodbe zaradi premika mehanizacije po teh poteh, posebno v 
zimskih razmerah kot posledic pluženja. Omenil je, da je »uporabnikov« skoraj 
5700 in da so bili ocenjeni stroški asfaltiranja v višini 150.000€. 

Iz prejete dokumentacije se jasno vidijo: 

1. Obljube Komunale da bodo glavne poti že v avgustu 2009 asfaltirane. 
2. Podani pogoji Zavoda za varstvo naravnih in kulturnih dediščin - ne dovolijo 

asfaltiranje (čeprav je del površin že asfaltiran — na črno ali z ustreznim 
gradbenim dovoljenjem?!). 

3. Izdelava dokumentacije po pogojih zavoda je izdelana in je trenutno v MOK. 
4. Prenos lastništva tega področja iz Komunale na Občino Kranj v času 

obljubljenega roka izvedbe del 
5. Pisno poudarjen zaključek — denarja ni za realizacijo v letu 2009 — potreben bo 

plan za leto 2010. 

Vprašanje: 
a. Če je Komunala zatrjevala, da je denar za ureditev glavnih poti rezerviran in 

da je na razpolago — kam je potem ta denar izpuhtel! Ali se je s tem 
denarjem »pokrivala« izguba zaradi neuspešno vodenega projekta 
»odpadki — deponija — regijski center«? 

b. Kdo je pooblaščen da postavlja »nerealne« obljube občanom? 
c. Kdaj bo stanje primerno urejeno? 
d. Kdo bo podal resno in obvezujočo informacijo — odgovor!  

– Povedal je, da je pokopališče v Stražišču popolnoma neprimerno označeno. Tablica je 
samo na levi strani, če vozite iz Kranja proti Škofji Loki.  

– povedal je še, da je dobil odgovor glede peska na igrišču v Stražišču. Z g. Hočevarjem sta 
dilemo razčistila tako, da granulacija ni problem. Problem je drugje in meni, da se bo 
zadeva rešila.  
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Evstahij Drmota: 
- je povedal, da je bilo pred kratkim iz izjave direktorja Prešernovega gledališča g. Boruta 

Veselka razbrati, da je Mestna občina Kranj zmanjšala sredstva, ki jih v okviru proračuna 
namenja Prešernovemu gledališču, s strani občinske uprave pa je bila drugačna 
interpretacija. Želel je odgovore na sledeča vprašanja:  
- kakšna je v tem sporu resnica 
- kako Mestna občina Kranj gleda na najbolj pomemben center kulture v Mestni občini 

Kranj pa tudi regijsko 
- zakaj, če je že bilo potrebno zmanjševati finančna sredstva, ravno to delati pri tako 

pomembni kulturni ustanovi 
Prosil je, če lahko odgovore dobi takoj in nato še pisno.  
 

Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- je odgovoril, da takoj ne bo mogoče, vsekakor pa bo dobil pisni odgovor.  
 
Andrej Dolenc: 
- zastavil je vprašanje v zvezi s Prešernovim gledališčem, in sicer glede na to, da število 

predstav upada, število zaposlenih se pa iz leta v leto povečuje, igralci, vključno z 
direktorjem, pa kljub vsemu najdejo čas in igrajo tudi v drugih gledališčih. Zanimalo ga je 
kako je to mogoče. Ob zmanjšanju finančnih sredstev in na podlagi teh podatkov je menil, 
da je v Prešernovem gledališču še veliko notranjih rezerv. Zanimalo ga je stališče občinske 
uprave in Sveta zavoda in kaj v zvezi s tem ukrepajo.  

 
Evstahij Drmota: 
- vprašal je ali je mestni svet kriv, da se je direktor Veselko oglasil javno. Sam se s tem ne 

bi strinjal. Pričakoval je, da se občinska uprava dogovori predhodno in da se ne izpostavlja 
medijsko. Tudi v tej smeri je želel odgovor.  

 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- povedal je, da bodo dali pisni odgovor in iz tega bo razvidno, da stvar ni ravno taka, kot je 

bilo slišati s strani gledališča. Poudaril je, da mestni svet nič ni vzel ne gledališču ne 
Borutu Veselku, ampak je dal. V Sloveniji so tri gledališča in Prešernovo gledališče je 
daleč največje profesionalno gledališče, katerega financira občina, 27 zaposlenih za 3 
predstave letno.  

 
Mag. Franc Rozman: 
- povedal je, da ima Delavska cesta v Stražišču dve grbini predvsem za šolarje. Stanovalci 

največjega bloka na Delavski cesti predlagajo, da bi se postavila še tretja grbina nasproti 
gostilnice Marko.  

- Veliko članov mestnega sveta je dobilo problematiko pokopališča. Menil je, da če ni bilo 
zagotovljenega denarja, se je nesmiselno izgovarjati, da se rabijo dovoljenja, potem se bo 
pa začelo graditi in menil, da je bil določen denar zagotovljen. Največji problem je, da bi 
ga Komunala črpala iz amortizacijskih sredstev, vse premoženje bo preneseno na občino, 
sedaj pa to ne gre. Pametno bi bilo, da bi se s sredstvi, ki so bila že namenjena temu uredil 
glavni križ, vsaj do 1. novembra, in poti vsaj toliko, da se mehanizacija vsa umakne. Ko bo 
proračun, bi morali to postavko resno obravnavati za naslednje leto in zadevo zaključiti 
podobno kot je na pokopališčih v manjših občinah. 

- Zadnjič je dal pobudo in podžupan je povedal, da bo za to treba rezervirati po 15 tisoč 
evrov za Gimnazijo Kranj in za Tehniški center. To je 30 tisoč evrov in če bi vedel, da je 
toliko treba, te pobude sploh ne bi dal. Mestni svet jo je izglasoval in na Gimnaziji Kranj 
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so dobili te zabojnike, okoli 2.000 € so in toliko stane ekološki otok. Prosil je, da dobijo 
natančen znesek koliko je stal ekološki otok za Gimnazijo, koliko za Tehniški šolski center 
in na podlagi česa je podžupan povedal, da ekološki otok stane okoli 15.000 €. Iz rezerve 
ostaja veliko denarja in ni se strinjal s tem, da se porabi za, morda, cestne ograje, kot je 
predlagala ga. Kristan, čeprav bi bilo tudi to potrebno. Lahko se uredijo ekološki otoki tudi 
za osnovne šole, ki naj same zagotovijo ustrezno podlago in Mestna občina Kranj iz te 
rezerve lahko financira te zabojnike in če bi jih bilo več, bi se lahko pogajali o ceni in bi na 
enoten način uredili vse osnovne šole v Mestni občini Kranj. 

 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- odgovoril je, da si številk ni izmislil, ampak so mu jih sporočili z oddelka. Prosil je g. 

Hočevarja, da pojasni zakaj je prišlo do te razlike.  
 
Marko Hočevar, vodja oddelka za razvoj in investicije: 
- povedal je, da je Mestna občina Kranj v teh letih postavila kar nekaj ekoloških otokov. V 

tistem trenutku, ko je bila pobuda niso vedeli kakšna dela bo potrebno še izvajati, ali gre za 
tlakovanje, asfaltiranje, ali betonska dela, zato so povedali maksimalno ceno. V 
nadaljevanju se je ugotovilo, da dodatna dela niso potrebna, tla so bila pripravljena in 
dejansko se je postavljala samo oprema. Ker je bil ta strošek približno 3.000 € na en 
ekološki otok, so ta dva ekološka otoka postavili v sklopu predvidenega proračuna. 

 
Mag. Franc Rozman: 
- zanimalo ga je kakšen ekološki otok in na kakšen način ga je potrebno narediti, da stane 

15.000 €. 
 
Saša Kristan: 
- povedala je, da je že pred časom v debati o Delavski cesti glede omejitve hitrosti in 

postavitev grbin, dala pobudo za položitev grbin – pri gostilni Marko in  na vrhu klanca – 
odgovor je bil, da se bodo izvedle meritve. Ker še ni prejela odgovora o tem, je želela, da 
se ga pripravi čim prej.  

 
Stanislav Boštjančič: 
- predlagal je, glede na to da so potrjevali statut LEAG –  da se svetnikom predložijo vsi 

dokumenti, da direktor izpolnjuje vse pogoje po statutu. 2.  
- glede odredb o urejanju prometa  je želel vedeti, ali je svet MOK kdaj sprejel odredbo za 

promet med Brioni in občinsko zgradbo – vmes odgovor, da je bila sprejeta – glede na to, 
da vodja kabineta A. Vizovišek ureja promet s svojimi izjavami, kot na primer dne 21.8.09. 

- zanimalo ga je ali mora svet dati svoje stališče o zadevi: sprejet je bil sklep, da se kupi 
zemljišče na območju Exoterma za določen namen, o ceni  in ostalem se ni govorilo, o 
pridobitvi nepremičnin pa. Zanimala ga je pogodba o nakupu, kakšna je cena za m2, kdo je 
podpisal pogodbo, pogodba naj se predloži svetu MOK, da se bo s tem seznanil.  

- del Grintovške in Kališke ulice, na Drulovki nimata prehoda za intervencijska vozila – 
reševalci, gasilci, kar je sam preveril. Cesta med tema ulicama bi po načrtu morala biti 
narejena, je pa ni, celo zemljišče je menda prodano, kar zadevo otežuje, postavljene so tudi 
neke ovire. Želel je odgovor.  

- glede Gregorčičeve ulice je v časniku prebral, naj bi bila potrebna obnove – polagale naj bi 
se kocke – zanima ga razlog za to in tudi zakaj je potrebna prenova Stritarjeve, ki je po 
njegovem mnenju videti čisto v redu.  
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- zanimalo ga je ali je  narejena razmejitev med privatnim lastništvom Procommerca in 
občino na Stritarjevi in opozoril, da v nasprotnem primeru lahko pride do zapletov. 
Predvsem pa je želel vedeti zakaj je potrebna obnova Stritarjeve in Gregorčičeve.  

 
Nada Mihajlović 
- dodala je, da jo krajani sprašujejo, kako bodo to ulico, ki je bila pred 8 leti obnovljena s 

pločniki. Menila je, da bo granitno tlakovanje zlasti v zimskem času problematično. 
Okoliški prebivalci si tlakovanja ne želijo.  

 
Stanislav Boštjančič: 
- za odgovor, ki ga je prejel glede Gorenje Save, v zvezi s parkiranjem ob skakalnih tekmah 

je menil, da je neustrezen. Poudaril je, da je opozoril na problem, ker je bilo po celi 
Gorenje Savi vse zaparkirano, ne pa ob skakalnici, vendar pa na avtomobilih ni bilo 
obvestil o nepravilnem parkiranju, kot se ti lahko zgodi, če nepravilno parkiraš v mestu. 
Želel je, da s e vse obravnava enako. Želel je ustrezen odgovor.  

 
Milan Podgoršek: 
- strinjal se je glede Stritarjeve – ko so oni (Procommerce) kupili stavbo, razmejitev v naravi 

ni bila narejena, zaprosili so za nakup obeh hiš, ki sta bili takrat v slabem stanju in želeli so 
pridobiti parkirišča pred samopostrežno restavracijo, ki so bila v lasti takratnega podjetja 
Živila. Za to so dobili tudi odločbo Mestne občine Kranj. Do obvestila o začetku del na 
Stritarjevi niso vedeli, da morajo podnajemniki plačevati parkirišče pred samopostrežno 
restavracijo. Povedal je, da je že nekajkrat želel govoriti z županom, pa ga ni našel. 
Poudaril je še, da se bo njegovo podjetje kmalu pritožilo glede tega in zahtevali ustavitev 
del, ker stvari niso razčiščene. Zadeve na potekajo korektno, glede na sprejet sklep v času 
nakupa stavbe glede uporabe parkirišč ob bivši samopostrežni restavraciji, ne pa da so 
njihovi najemniki prisiljeni plačevati parkirne prostore.  

 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj je obljubil pisni odgovor.   
 
Nataša Robežnik: 
- predlagala je, da se na cesti mimo Q-landije in Tuša, postavi začasen nadhod za pešce, ker 

je prometa tam veliko;  
- stopnice na Poti na kolodvor so se začele obnavljati, nato je bilo delo ustavljeno za kar je 

dobila pojasnilo, vendar na dveh parkirnih mestih pod tem stopniščem leži kamenje, ki naj 
se odstrani in ostale obvesti o vzroku prekinitve del.  

- povedala je, da sta na Orehku na razdalji 300 m dva ekološka otoka in predlagala, da se 
enega preseli v del vasi, kjer ni nobenega.  

 
Alojz Gorjanc: 
- pohvalil je odločitev,  da se je cesta med Globusom in Delavskim domom odprla in 

poudaril naj ostane odprta kot enosmerna, na eni strani pa naj se označi parkirna mesta, ker 
je kljub temu, da se Globus prenavlja, vzdolžno parkiranje je možno ob gradbeni ograji. 

 
Darko Jarc: 
- prosil je, da se mu za sklic raznih sej odborov in sveta MOK ne pošilja več pisemskih 

pošiljk po pošti, temveč samo v elektronski obliki za kar naj bi se odločili tudi ostali 
svetnice in svetniki, ki uporabljajo računalnik; 

- povedal je, da so pred časom dobivali policijska poročila o varnostno prometni situaciji v 
Kranju, v preteklih mandatih, ko je bil direktor OU Ivan Hočevar, je bil tudi svet za 
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varnost v MOK in z  njegovih odhodom je to očitno zamrlo. Zato je dal pobudo, o kateri 
naj se glasuje, da do naslednje seje policijska enota v Kranju pripravi statistično poročilo o 
prometni in varnostni situaciji v Mestna občina Kranj in da ga mestnemu svetu predstavi 
zastopnik policijske enote.  

 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- prosil je za pomoč pri oblikovanju ustreznega sklepa, saj MOK nima pristojnosti, da 

policijski postaji naroči, da pripravi tako poročilo. 
 
Darko Jarc: 
- predlagal je, da s pravno formulacijo pravna služba oblikuje ustrezen sklep, ki bo pravno 

zdržal, da predstavnik policijske postaje v Kranju poda poročilo mestnemu svetu. 
 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 

o predlagal je naslednji sklep: svet MOK poziva Policijsko postajo Kranj naj na 
eni izmed naslednjih sej (najkasneje do novembrske)  predstavi prometno 
varnostno poročilo in statistiko v zvezi s prometnimi nezgodami     

 
Darko Jarc: 
- menil je, da se sklep popravi v toliko, da se napiše, da svet Mestne Občine Kranj predlaga, 

da Policijska postaja Kranj do novembrske seje pripravi tako poročilo. 
 
Stanislav Boštjančič: 
- strinjal se je s tem, da predlog ni slab, je pa župan pred časom sprejel sklep o ustanovitvi 

sveta za varnost Mestne občine Kranj.  Vanj so vključeni župan, komandir Policijske 
postaje Kranj Mitja Herak, Irena Kuzma s tožilstva, Olga Jambrek iz UE, Miha Mohor z 
Zavoda za šolstvo, Marjan Podbevšek s CSD, Lili Gantar - Žura iz ZD Kranj, mandat je 4 
leta. Do danes, po njegovem vedenju, ni ta svet naredil še nič, župan ni sklical še nobene 
seje. Policiji naj bi torej nalagali nekaj, vendar pa bi župan svoje pristojnosti moral že 
narediti. Ne more se nekaj zahtevati od policije, če župan sam ni izponil svojih nalog v 
zvezi s svetom za varnost. 

 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- povedal je, da ne ve ali je župan sklical ta svet ali ne in vprašal svetnika Jarca, če vztraja 

pri glasovanju o prej predlaganem sklepu ali se počaka na poročilo o delu sveta za varnost.  
 
Darko Jarc: 
- predlagal je, da se do naslednje seje pripravi poročilo o delu Sveta za varnost in izhajajoč 

tega pa naj se na naslednji prvi seji obravnava še, ali želijo še nadaljnje podatke oz. 
varnostno poročilo Policijske postaje Kranj.  

 
Janez Jereb: 
- glede obnove stopnic na Poti na kolodvor ga je zanimalo, koliko sredstev je bilo 

predvidenih, kdo je nadzornik del, in zakaj ne steče, koliko je že porabljenega in koliko bo 
še treba plačati za dokončanje del.  

- povedal je, da z drugega brega Save gleda na Khislstein in gola rebra na strehi, pri čemer 
nastaja dodatna škoda zaradi padavin. Zanimalo ga je kdo je nadzornik in zakaj ni izvedena 
zaščita pred dežjem. Želel je natančno poročilo o delih na Khislsteinu.  
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Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- obljubil je pisni odgovor. 
 
Evstahij Drmota: 
- povedal je, da je to, na kar je v zvezi z obnovo gradu Kieselstein opozoril svetnik Jereb 

opazil že sam in menil, da se pri tem dela ogromna škoda. Želel je poročilo, zakaj se 
dopušča tako izvajanje del, ki stavbi škoduje. 

 
Irena Oman: 
- povedala je, da je del odgovorov dobila v gradivu, ki so ga pravkar prejeli na mizo. 
- Zanimalo jo je, kako je s širitvijo omrežja T-2 v Stražišču,  
- kaj je novega glede bivšega Samskega doma na Delavski, ali je že drug lastnik in če se kaj 

spreminja, in  
- kakor že večkrat svetnica Kristanova se je tudi sama pritožila nad razkladanjem 

avtomobilov pri avtohiši Vrtač, ki je največkrat v času, ko se otroke vozi v šolo. Zanimalo 
jo je ali je bilo  v zvezi s tem kaj storjenega.  

 
Saša Kristan: 
- povedala je, da je bila opozorjena, da sedaj, ko je asfaltirana cesta mimo zobne ambulante 

in ZD, ni več vzdolžnih parkirnih mest na spodnjem delu te ceste, na novem pločniku so 
postavljeni količki, zato je prosila, da se postavi tabla oziroma smerokaz do parkirišč, ki so 
v okolici. 

 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- povedal je, da bo to del usmerjevalnega sistema, ki ga občina zdaj vzpostavlja.  
 
Petra Mohorčič: 
- želela je odgovor do decembrske seje glede novega režima parkiranja, poročilo o delovanju 

tega režima, sprejetost s strani občanov, koliko zaposlenih bo uporabljalo plačljivo 
parkirišče, zasedenost slednjega, prihodkih za obdobje sept.- november. 

- opazila je, da v gostinskih lokalih, da ne ločujejo odpadkov, zlasti stekla, ki ga je veliko, in 
menila, da bi morali nekaj ukreniti. Zanimalo jo je ali občina s kakšnim ukrepom lahko 
pospeši ločevanje. 

 
Jakob Klofutar: 
– pohvalil je občino, da je poskrbela, da so se vsi otroci lahko vključili v vrtce.  

 
Nada Mihajlović: 
– predlagala je, da se nekaj naredi z določenimi ekološki otoki, ki so zelo blizu 

stanovanjskih objektov. Dogaja se, da se ponoči pripeljejo razigrani in od daleč mečejo 
steklenice v zabojnike, s čimer prebudijo vso okolico. Če bi bili zabojniki bolj 
odmaknjeni, bi bilo bolje. 

– v zvezi z okroglo mizo o svetlobnem onesnaževanju, ki je bila pred poletjem, jo je 
zanimalo ali se bo pri realizaciji upoštevalo ta priporočila, ne le interese koncesionarjev 
za vzdrževanje javne razsvetljave. 

 
Jure Kristan: 
– menil je, da je ekoloških otokov še vedno premalo, v strnjenih naseljih je zato tako težavo 

teže reševati. Če bi imeli kako karto občinskih zemljišč, kjer bi bilo to mogoče 
postavljati, bi se morda našlo še kake primerne prostore. V Stražišču je bil pri Prošportu 
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problem, kjer je gostinec dosegel odstranitev eko-otoka, vendar si prizadevajo, da bi ga 
postavili nazaj, ker je lokacija zelo ugodna.  

 
 
 
3. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Prenehanje mandatov članov Sveta Mestne občine Kranj 
 
Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Oddelka za splošne zadeve. 
 
Pristojni odbori, ki so obravnavali to temo, so se seznanili oz. se strinjali. 
 
Stanislav Boštjančič:  
- je menil, da 37.a člen ZLS ni ustrezen za Aleksandra Ravnikarja, ker takšne situacije žal 

ne pozna. Predlagal je, da bi bilo prav, da se zadeve pelje tako, da se na današnji seji 
zadeva uredi.  

 
Tatjana Hudobivnik:  
- se je strinjala s svetnikom Boštjančičem, vendar noben drug člen ne opredeljuje smrti kot 

razloga za prenehanje mandata. 37.a člen vsekakor opredeljuje, da prenehanje mandata 
ugotovi svet s sklepom. Sprejeti sklep sveta je osnova, da bo občinska volilna komisija 
lahko pričela postopke za izbiro in predlog svetu za potrditev mandata novemu 
nadomestnemu članu. Podrobneje je razložila tehniko postopkov. 

 
Po zaključeni razpravi, v kateri so sodelovali: Evstahij Drmota, Tatjana Hudobivnik, Saša 
Kristan, Stanislav Boštjančič, Igor Velov, Bojan Homan in  mag. Branko Grims, je dal 
predsedujoči na glasovanje naslednji 
 
SKLEP:  
 
Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da je članoma Sveta Mestne občine Kranj, Aleksandru 
Ravnikarju in Vitu Vitomirju Rožeju, na podlagi drugega odstavka 37.a člena Zakona o 
lokalni samoupravi, prenehal mandat. 
 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH; 24 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
4. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
Uvod k tej točki sta podala Tatjana Hudobivnik, vodja Oddelka za splošne zadeve in 
Uroš Korenčan, vodja Oddelka za družbene zadeve. 
 
Pristojni odbori so se seznanili ali strinjali s tem. 
 
Stanislav Boštjančič:  
- je vprašal, ali bo zadeva B. kaj vplivala na obnovo Jelenovega klanca. 
 
Aleš Sladojević, direktor občinske uprave, je odgovoril, da ta sklep v ničemer ne bo 
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ogrožal obnove Jelenovega klanca. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje 
 
SKLEPE:  
 
A. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem 
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v 
najem v skladu z določili 29. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006 in 114/2006). 
 
B. Izvzem iz javnega dobra na zemljišču parc. št. 991/4, k.o. Kranj 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 991/4, k.o. Kranj.  
 
C. Sklep o vzpostavitvi novega NRP »3 stolpi« 
1. V načrt razvojnih programov se uvrsti nov NRP 40700028 »3 stolpi«, z ocenjeno 

vrednostjo projekta v znesku 1.500.000 €. 
2. V l. 2009 se bodo potrebna sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije 

zagotovila s prerazporeditvijo proračunskih sredstev, v okviru pristojnosti župana. 
 
Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH; 21 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
 
5. OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI MESTNE OBČINE KRANJ – PREDLOG  
 
Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, vodja Medobčinskega redarstva Kranj in povedal, da 
je bil osnutek s popravki na Ministrstvo za notranje zadeve, ki je poslalo pripombe v zvezi z 
nadzorom in to je v predlogu upoštevano. Prav tako je pozitivno mnenje podala Policijska 
postaja Kranj. Bistvena sprememba sta dva zemljevida, kje je Kranj najbolj poplavno ogrožen 
in potresno ogrožen. 
 
Odbori in komisije: 
 
Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila s predlogom programa varnosti. 
 
Razprava. 
 
Stanislav Boštjančič: 
- povedal je, da je dal na seji, ko so obravnavali osnutek veliko pripomb, ki pa se niso 

upoštevale, niti ni obrazloženo zakaj se niso upoštevale. Menil je da zgodovinski podatki 
in podatki o tem kako je v sosednjih državah samo obremenjujejo ta program. 

- vprašal je, ali v teh primerih deluje organ kot občinski ali kot medobčinski. Zanimalo ga je 
ali v Kranju deluje samo kot občinski, ne glede na to, da je navedeno sodelovanje s 
sosednjimi občinami. 

- menil je, da bi bilo dobro, da bi bila opredeljena izobrazba, ki je sedaj opredeljena koliko 
je najmanj. Program varnosti bi moral imeti neko vizijo, kako redarje pripeljati do visoke 
izobrazbe. 

- že zadnjič je predlagal, da bi bilo prav, da se skliče Svet za varnost in poda mnenje, kar ni 
bilo narejeno. 
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- na strani 30 piše o cestah, ni pa navedeno za katere ceste gre, ali za občinske ali za 
državne. 

- ni navedeno kaj narediti tam, kjer ni dostopa do intervencijskih poti 
- zanimalo ga je kakšno bo sodelovanje z zasebnimi varnostnimi službami. 
- na 43. strani kjer je opredeljeno pridržanje, ni opredeljeno na kakšen predlog se bodo 

preganjala kazniva dejanja. Kaznivo dejanje je šele takrat, ko oškodovanec poda predlog. 
Redar ima lahko nekoga vklenjenega brez predloga oškodovanca.  Za varnostno oceno je 
menil, da je okvir preširok za konkretno dejavnost. 

- povedal je še, da bo glasova za, ker se tak dokument potrebuje. 
 
Slavko Savič: 
- glede kaznivih dejanj je povedal, da je zakon jasen, redar mora osebo neposredno zaznati 

na kraju kaznivega dejanja; 
- v primeru sodelovanja z varnostnimi službami je namen ta, da se v primeru prireditev 

poveča javna varnost; 
- ceste so mišljene samo lokalne; 
- redarji morajo opravljati 370 ur usposabljanja na policijski akademiji; 
- obseg občinskega programa varnosti je narejen po smernicah, ki jih je predpisalo 

ministrstvo za notranje zadeve; 
- občinski program varnosti velja na območju Mestne občine Kranj, druge občine bodo 

morale sprejeti svoje programe varnosti. 
 
Jakob Klofutar: 
- menil je, da tudi območje okoli Vodovodnega stolpa, kjer so več-stanovanjske stavbe je 

grajeno pred časom, ko so se začeli upoštevati ustrezni standardi protipotresne gradnje zato 
bi bilo potrebno skico dopolniti, poplavna ogroženost pa se poleg Primskovega pojavlja 
tudi v Bitnjah in v predelu Stražišča, ki ni naseljen. 

 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- pojasnil je, da je mapa taka zato, ker je tako posredovala civilna zaščita. 
 
Janez Jereb: 
- želel je vedeti, zakaj je poleg varnega življenja zapisano tudi kakovostno življenje, ki po 

njegovem mnenju ne sodita skupaj, ker je pojem kakovosti nekaj drugega kot varnost, zato 
je želel razlago. 

 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- pojasnil je, da je če je varno, je tudi bolj kakovostno 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednje  
 
SKLEPE: 
 
1. 
Svet Mestne občine Kranj sprejema Občinski program varnosti v Mestni občini Kranj. 
 
2. 
Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV) je temeljni strateško - varnostni dokument, s 
katerim so opredeljena izhodišča in usmeritve za zagotavljanje javne varnosti ter varnega in 
kakovostnega življenja prebivalcev in obiskovalcev občine. Namen OPV je določiti enotna 
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merila za zagotavljanje javne varnosti v občini in opredeliti ukrepe ter ravnanja pristojnih, ki 
zagotavljajo javno varnost in javni red na območju občine. 
 
3. 
V OPV so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti, zaželeni cilji, 
ukrepi in nosilci za doseganje ciljev, izhodišča za izdelavo ocene varnostnih razmer v lokalni 
skupnosti, izhodišča za organizacijo in delovanje redarske službe, izvajanje nadzora nad 
izvajanjem občinskega programa varnosti ter ocena finančnih posledic.  
 
4. 
Občinski program varnosti Mestne občine Kranj je priloga tega sklepa. 

 
5. 
Ta sklep začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Sprejeto z večino glasov ( 21 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
Predsedujoči, podžupan Igor Velov je odredil 10 minutno prekinitev. 
 
 
 
6. PREDLOG NOVIH CEN ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 
 
Uvodno poročilo je podala Marija Pivk Oman, Komunala Kranj, in povedala, da gre pri 
tokratni podražitvi za povišanje cen odlaganja komunalnih odpadkov, ker se od 16. 7. 2009  
odpadki odlagajo na Malo Mežakljo in v Logatec. Cene so oblikovane v skladu z dejanskimi 
že nastalimi stroški in naj bi bile v vseh občinah, kjer izvajajo dejavnost enake. Prenehala je 
veljati Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev, s čemer vlada ne odloča več o cenah,  
prav tako avgusta pa je pričel veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih služb, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in v 
katerem je določeno, da morajo izvajalci javnih služb pridobiti pozitivno strokovno mnenje 
ministrstva. Povedala je še, da se pa ne povečuje cena zbiranja in odvoza odpadkov, ki znaša 
nekaj več kot 1 €/osebo/mesec. Občani imajo možnost znižanja stroškov tako, da najamejo 
manjše zabojnike in s tem zmanjšajo količino odpeljanih odpadkov in v tabelah so navedene 
primerjave. Menila je, da bo povišanje cen vplivalo na to, da bodo ljudje zbirali odpadke bolj 
ločeno, kot do sedaj. 
 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj je povedal, da se zavedajo pomembnost dviga 
cen, glede na predlagano odbora za finance pa je v imenu predlagatelja spremenil drugi sklep, 
ki je: »Cene veljajo od 1. 10. 2009 za obdobje 6 mesecev. 50 % dviga cen se subvencionira za 
leto 2009 iz občinskega proračuna.« 
 
Stališča odborov in komisij. 
 
Mag. Alenka Bratušek, predsednica odbora za finance je povedala, da so se na odboru 
temeljito poglobili v povišanje cen. Eden od njihovih predlogov je bil ta, ki ga je povzel 
podžupan, da se del dviga cene subvencionira iz občinskega proračuna, drug predlog je bil pa  
naj se prouči možnost dodatnih tržnih dejavnosti v okviru javnega podjetja Komunala Kranj, 
ki bi prinesel določene prihodke. O znižanju ali povišanju cen pa naj odločajo mestni svetniki. 



 15 

 
Janez Jereb, predsednik odbora za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo je 
povedal, da soglašajo s predlaganimi cenami, pri čemer pa so poudarili, da je vzrok za vse 
podražitve v neuspelem reševanju celostnega urejanja sistema ravnanja z odpadki v MOK. 
Komunala pa je bila tudi zadolžena, da v letih 2010 in 2011 sprejme drugačno spremljanje 
odpadkov na samem izvoru in sicer da se tehta in kontrolira volumen. Sedaj pa je podana 
ocena, da se bo samo po volumnu obračunavalo. Želel je vedeti, kaj je komunala, kot 
strokovna služba, naredila na tem področju.  
 
Razprava: 
 
Andrej Dolenc: 
- zanimalo ga je zakaj je taka velika razlika v finančnem jamstvu med Malo Mežakljo in 

Logatcem in zakaj je taka razlika pri okoljski dajatvi. Prav tako ga je zanimalo kdaj in na 
katerih območjih bo omogočeno pobiranje smeti na 14 dni. 

 
Marija Pivk Oman: 
- s spremenjeno uredbo o odlaganju odpadkov se je določil termin finančno jamstvo, ki je 

namenjen zapiranju deponij. Deponiji Mala Mežaklja in Logatec nimata enakega statusa, 
kar se tiče državnega operativnega programa. Mala Mežaklja je predvidena kot regijski 
center, delovanje deponije je predvideno za 30 let, potem pa naj bi se zapirala in sredstva 
naj bi se ves ta čas zbirala, zato je cena na tono nižja, kot v Logatcu, kjer naj bi deponija 
delovala še približno 3 leta. Cena okoljske dajatve je odvisna od vrste in količine odloženih 
odpadkov na posameznem odlagališču. Prehod pobiranja odpadkov iz enkrat tedensko na 
14 dni v drugi občini že uvaja ta sistem, bo pa tudi v MOK verjetno prišlo do tega vendar v 
dogovoru z občino. 

 
Mag. Rozalija Sabo:  
- želela je pojasnilo glede cene, kaj pomeni cena € na liter na mesec. Pri končni ceni, ki je 

0,085 je menila, da je to neto cena, ki ne vsebuje dodatnih plačil, kot na primer davek, 
prevoz in zbiranje odpadkov, kar ceno poviša. 

 
Marija Pivk Oman: 
- pojasnila je, da potrebno vedeti, da je to potrebno pomnožiti z litražo zabojnika in dobimo 

znesek stroška, ki ga plača gospodinjstvo na mesec. Če se razpolovi frekvenca, se uporabi 
faktor 0,5 oz. faktor 2, če je odvoz 2 krat tedensko. 

 
Mag. Rozalija Sabo:  
- zanimalo jo je zakaj je prikazana samo neto cena brez DDV in ostalih prispevkov. 
 
Marija Pivk Oman: 
- odgovorila je, da zato, ker se povišuje samo cena odlaganja, ker vse ostalo ostane enako.Na 

spletni strani bodo naredili aplikacijo, kjer bo vsak občan lahko izračunal, kakšni bodo 
njegovi izdatki. 

 
Mag. Branko Grims: 
- menil je, da politične igrice na račun odpadkov zdaj postavljajo račun. Dvigi cen so zato, 

ker je prišlo do povišanja cen odvoza in deponiranja izven MOK. V tem trenutku, je to 
začasna rešitev in tudi na Komunali Kranj si prizadevajo za čim ugodnejšo rešitev. 
Poudaril je, da so v SDS vztrajali, da potrebno najti možnost, da se to ceno subvencionira 
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vsaj za določeno obdobje, do rešitve, ki naj bi bila trajnejša in ugodnejša. Opozoril je, da 
trajna rešitev, ki jo bo potrebno poiskati bo manj ugodna kot rešitve o katerih so se 
pogovarjali pred 2, 3 leti in lahko upajo da bo rešitev s sortirnico olajšala pogoje občanov 
Kranja. Menil je, da bi na Gorenjskem morali najti skupno rešitev. 

 
Andrej Dolenc – replika:  
- tisti, ki so spremljali preteklo dogajanje vedo, da je v preteklosti veliko naredilo 

ministrstvo s svojo neaktivnostjo, del krivde pa je tudi na strani MOK. 
 
Jure Kristan: 
- za gradivo je menil, da ima premalo podatkov. Zanimalo ga je koliko so sedaj zbrali 

denarja na mesec.  
 
Marija Pivk Oman: 
- povedala je, da so bili prihodki v juliju 34.000 € iz rednega odvoza v MOK. 
 
Jure Kristan: 
- želel je vedeti ali to pomeni, da so stroški zdaj 10 krat večji.  
 
Marija Pivk Oman: 
- povedala je, da je bila prej povprečna cena 20, do 23, zdaj pa je a 143. 
 
Jure Kristan: 
- želel je vedeti obračun obračunavanja Domplana po starih cenah, obračunavanje glede na 

stanovanje, ker je menil, da je Domplan to storitev zaračunaval dražje, kot je bilo realno.  
 
Marija Pivk Oman: 
- povedala je, da lahko izračunajo za konkreten primer. 
 
Darko Jarc: 
- povedal je, da se je v letu 2006 v okviru CERA usklajevala pogodba o izgradnji regijskega 

centra za ravnanje z odpadki na lokaciji Kovor pri Tržiču. Na predlog občine Tržič so 
občinski sveti vseh gorenjskih občin v septembru 2006 sprejeli sklepe s katerimi so potrdili 
pogodbo. V DIIP-u je bila izračunana cena za celotno ravnanje z odpadki v višini 85 
€/tono. Po menjavi občinskega vodstva, pa je občina Tržič odstopila od predloga sklepov 
in že usklajene ter potrjene pogodbe in je ni sploh podpisala. Menil je, da je krivda Tržiča, 
prav tako pa tudi MOK, kot predsedujoče v CERU. Predlagal je, da se najde ustrezen 
postopek za tiste, ki do sedaj opravili svojega dela. 

 
Stanislav Boštjančič: 
- menil je, da bi bilo prav, da na sejah sveta predstavljajo gradivo predlagatelji ne pa zunanji 

sodelavci, ker tako lahko izgleda, da komunala spreminja cene ne pa občina. Zanimalo ga 
je še, ali se 50 % nanaša na poslovne dejavnosti.  

 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- pojasnil je, da se nanaša na tisto poslovno dejavnost, kjer se nanaša na redni odvoz. 
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Stanislav Boštjančič: 
- povedal je še, da je o tem gradivu razpravljal tudi nadzorni odbor in izpostavil posamezna 

vprašanja. Zanimalo ga je na podlagi česa je izračunana okoljska dajatev in še želel je 
odgovore na ostala vprašanja, ki jih je izpostavil nadzorni odbor. 

 
Marija Pivk Oman: 
- pojasnila je, da je že svetniku Dolencu odgovorila na to vprašanje. 
 
Doroteja Osterman: 
- želela je vedeti, kdo bo plačeval za sanacijo odlagališča Tenetiše in če okoliški prebivalci 

Tenetiš še vedno dobivajo rento. 
 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- pojasnil je, da če bi zdaj odlagali na Tenetišah, bi tam dajali jamstvo in bi prej nabrali 

denar, za rento pa je bil odgovor ne. 
 
Nada Mihajlović: 
- predlagala je, da župan Damijan Perne odstopi od vodenja CERA in ga preda tistemu, ki je 

na Gorenjskem vsaj kaj postoril za Gorenjsko regijo, to je občini Jesenice in županu 
Mencingerju. 

 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- povedal je, da je Mestna občina Kranj v tem mandatu naredila vse, da bi uredila področje 

smeti, vendar pa je podedovala grehe preteklosti, ko se na tem področju ni delalo nič, ne 
dvigovalo cen, ker je bilo to nepriljubljeno. MOK je naredila študije, ki jih je naročilo 
okoljsko ministrstvo, vendar žal nismo prišli v državni operativni program. 

 
Evstahij Drmota – replika: 
- povedal je, da verjame, da so se potrudili in naredili vse, kar je bilo potrebno, vendar je 

dejstvo, da je podražitev posledica tega, da se Tenetiše zapirajo. 
 
Bojan Homan: 
- menil je, da je še vedno možnost, da se Tenetiše ponovno odprejo. 
 
Jure Kristan: 
- primerjal je tabeli za gospodinjstvo in poslovno dejavnost in menil, da imajo gospodinjstva 

dražje, kot pa poslovna dejavnost. 
 
Marija Pivk Oman: 
- razložila je, da je izračun narejen na 4,3 odvoze, kar je povprečje na leto, zato mogoče 

pride do razlike in cena na liter ob tej predpostavki naj bi bila enaka za gospodinjstva in 
poslovno dejavnost. 

 
Janez Jereb: 
- povedal je, da je država dala nek zakonski rok za vse občine, da si uredijo centre za 

zbiranje odpadkov, pred nekaj tedni sta bili na televiziji izpostavljeni dve občini – celjska 
kot vzorna in kranjska  kot ne. Želel je primerjavo, kolikšen je strošek odvoza oziroma 
smeti v Sloveniji in v Kranju in koliko v Evropi. Želel je vedeti ali ima občina Kranj 
kakšno vizijo za sanacijo tega stanja, ker so te rešitve samo kratkoročne. 
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Nada Mihajlović: 
- želela je, da se ji ponovi kakšno bo povišanje cene po novi tarifi ali bo res to skoraj 10 

kratnik in dobila odgovor, da malo manj. 
 
Marija Pivk Oman: 
- pojasnila je, da se tolikokrat podraži samo cena deponiranja, ceni odvoza in zbiranja pa se 

ne spremenita in tako znese 4 kratno povišanje. 
 
Nada Mihajlović: 
- za svoj prejšnji predlog pa je izhajala iz podatkov, da ima edina operativni program na 

Gorenjskem deponija Mala Mežaklja za 30 let, zato je predlagala, naj predsedovanje 
prevzame matična občina, ker do sedaj smo to zadevo pokrivali v Kranju in smo tudi 
računali, da bomo še naprej. 

 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Igor Velov na glasovanje naslednja 
 
SKLEPA: 
 
1. Določijo se nove višine tarifnih postavk za storitev odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov: 
 
Za gospodinjstva: 
        EUR/liter na mesec 
odlaganje 0,0502 
prevoz na odlagališče 0,0066 
finančno jamstvo 0,0174 
okoljska dajatev 0,0107 
SKUPAJ 0,0850 

 
Za poslovno dejavnost: 
          v EUR na odvoz 
volumen zabojnika (v l) 80 120 160 240 500 660 700 900 1100

odlaganje 0,9347 1,4020 1,8693 2,8040 5,8416 7,7109 8,1782 10,5149 12,8515

prevoz na odlagališče 0,1235 0,1853 0,2471 0,3706 0,7722 1,0193 1,0810 1,3899 1,6988

finančno jamstvo 0,3235 0,4852 0,6469 0,9704 2,0216 2,6685 2,8303 3,6389 4,4476

okoljska dajatev 0,1998 0,2997 0,3997 0,5995 1,2489 1,6486 1,7485 2,2480 2,7476

SKUPAJ 1,5815 2,3722 3,1630 4,7445 9,8843 13,0473 13,8380 17,7917 21,7455  
 
V cenah ni vključen DDV. 
 
2. Cene veljajo od 1.10.2009 za obdobje 6 mesecev. 
 
50 % dviga cen se za leto 2009 subvencionira iz občinskega proračuna.  
 
Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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7. SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH 
PROGRAMOV  V JAVNIH VRTCIH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Uroš Korenčan, vodja oddelka za družbene zadeve in povedal, da je 
bil v lanskem letu sprejet nov zakon o vrtcih, ki je prinesel ugodnosti za starše. S 1. januarjem 
2010 stopa v veljavo nova olajšava, starši plačajo 50 % stroškov za otroke, ki so dopolnili 
starost 5 let, v letu 2012 in 2014 pa se predvidevajo še dodatne olajšave. Zaradi tovrstnih 
olajšav je potrebno spremeniti sklep. 
 
Stališča odborov in komisij: 
 
Statutarno pravna komisija je želela vedeti zakaj se ves čas v sklepu govori o javnih vrtcih in 
Uroš Korenčan je pojasnil, da občina določa ceno za javno mrežo, ne pa za zasebne vrtce, 
zato je taka terminologija. 
 
Razprava: 
 
Janez Jereb: 
- zanimalo ga je kako pa je v primeru, da je vrtec s koncesijo. 
 
Mag. Alenka Bratušek: 
- pojasnila je, da vrtec dobi koncesijo za izvajanje javne službe, s tem je nekako enako ali je 

javni vrtec ali koncesionar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Igor Velov na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih 
vrtcih na območju Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno ( 21 PRISOTNIH: 21 ZA). 
 
 
 
8. SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O DOLOČITVI JAVNE 
INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE 
 
Uvodno poročilo je podal Uroš Korenčan, vodja oddelka za družbene zadeve in pojasnil, da se 
ta točka navezuje na premoženjsko točko C, ker je eden od pogojev za prijavo na razpis, da so 
objekti vpisani v razvid javne kulturne infrastrukture. Zato predlagajo, da se sklep razširi s 
parcelnimi številkami, na katerih se nahaja kranjsko obzidje, kjer se načrtuje vključitev 
objektov v projekt revitalizacije utrdbenega sistema. 
 
Stališča odborov in komisij: 
 
Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport, statutarno pravna 
komisija in komisija za krajevne skupnosti so se z gradivom seznanili in nanj nimajo pripomb. 
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Ker razprave ni bilo, je dal predsedujoči, podžupan Igor Velov na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na 
področju kulture. 
 
Sprejeto z večino glasov ( 22 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
9. ODLOČITEV O IZBIRI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA V OBLIKI 
KONCESIJE GRADNJE ZA IZVEDBO PROJEKTA »IZGRADNJA TELOVADNICE 
PRI PŠ ŽABNICA« 
 
Uvodno poročilo je podal Uroš Korenčan, vodja oddelka za družbene zadeve in povedal, da se 
je ta zadeva začela s sprejetjem sklepa na seji mestnega sveta o ugotovitvi javnega interesa za 
sklenitev javno zasebnega partnerstva. Občinska uprava daje v potrditev sklep o izbiri javno 
zasebnega partnerja s priloženo pogodbo. Delovna telesa so imela precej pripomb, za 
pripombe nadzornega odbora pa je povedal, da bodo nekaj tega v pogodbi upoštevali. 
Ponavljajo se je vprašanje kakšna bo telovadnica. 
 
Stališča odborov in komisij: 
 
Janez Jereb, predsednik odbora za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo je 
povedal, da odbor gradiva ni sprejel, ker ni ustrezno pripravljeno. Želeli so podrobno analizo 
prednosti in slabosti. Poudaril je še, da so v preteklosti sprejeli sklep, da se bo leta 2009 
odprla prenovljena podružnična šola s telovadnico. Ker bi lahko prišlo do sprememb so želeli 
gradivo kakšna naj bi ta telovadnica bila. V preteklosti je bilo tudi govora, da se bo šola 
ogrevala s pomočjo kotlarne na olje, zdaj pa je narejena kotlarna na tekoči naftni plin, ki je 
trenutno najdražji sistem ogrevanja. Bil pa je dan podatek, da bo v bližnji bodočnosti tu 
zgrajeno omrežje zemeljskega plina. Želel je odgovore. 
 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- poudaril je, da je pomembno to, da ves čas, ko bo s telovadnico upravljal znanji partner 

MOK ne bo imela stroškov s tem objektom. Telovadnica bo taka, kot je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje.  

 
Janez Jereb: 
- ponovil je zahtevo odbora za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo: »prosimo, 

da se gradivu priloži ustrezna tehnična dokumentacija, ki bo jasno prikazovala gabarite in 
lego telovadnice. Gradivo mora biti nedvoumno, z jasno opredeljenim predmetom javno- 
zasebnega partnerstva po gradbeno tehničnih in ekonomskih standardih«.  

 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- povedal je, da os sledili zahtevi mestnega sveta po potrditvi pogodbe. 
 
Evstahij Drmota: 
- menil je, da so delovna telesa strokovna telesa in njihovi sklepi so informacija članom 

mestnega sveta in napotek pri glasovanju. Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko 
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infrastrukturo je odločil, da dokumenti in pogodba niso primerni za potrditev na mestnem 
svetu. V pogodbi PZI sploh ni omenjen. 

 
Mag. Branko Grims: 
- predlagal je, da se odločitev o tej točki preloži na prvo naslednjo sejo, ki bo že čez 14 dni, 

v tem času pa se omogoči odboru, da pridobi vse informacije, ki jih želi. 
 
Stanislav Boštjančič: 
- strinjal se je s predlogom svetnika Grimsa, ker je tudi statutarno pravna komisija želela 

obravnavati pogodbo. 
 
Predsedujoči, podžupan Igor Velov je prekinil točko, nadaljevala pa de bo na naslednji 30. 
seji Sveta Mestne občine Kranj, 7. oktobra 2009.   
 
 
 
10. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ V OBDOBJU 

JANUAR – JUNIJ 2009 
 
Aleš Sladojević je obrazložil realizacijo načrta razvojnih programov za investicije, ki bodo do 
konca leta realizirane skladno z oceno in se trenutno še izvajajo ter realizacijo načrta 
razvojnih programov v obdobju januar – december 2009 – obrazložitve za nerealizirane 
zneske, ki bodo višji od 50.000 €. To gradivo so svetniki med sejo prejeli na mizo. 
Pri posameznih primerih je navedel razloge, zakaj so nerealizirani zneski višji od 50.000€: 

– pri Savski  cesti - arheologija, bogato najdišče, spremenila se je izvedba – s cenejšo 
varianto; 

– pri cesti Njivica – še vedno ni vseh potrebnih soglasij od državnih organov, ni 
gradbenega dovoljenja, izvajalec pa je že izbran; 

– Hafnarjeva pot v Stražišču – dosežen je bil dogovor, da bo zasebni graditelj financiral 
prvi del poti, zato se celotna investicija poceni za polovico na 500.000 evrov, letos bo 
zato nekaj sredstev ostalo. Realiziralo se bo 2. fazo, naslednje leto pa nadaljevalo s 3. 
fazo; 

– Pri obnovah ulic mestnega jedra je obnova po pogodbah zaključena, zaradi manjših  
količin se je na koncu investicija pocenila za 100 tisoč evrov; 

– Planina – jug – v letu 2008 je bilo planirano 550.000 evrov prihodka in če realizacije 
ne bo letos, bo v letu  2010, ker je zadeva povezana z zasebno investicijo na tem 
območju. Zadeva bo potekala preko komunalnega prispevka; 

– Skalica – Ulica  Tatjane Odrove in Cesta 1. maja – dva od stanovalcev sta vložila 
pritožbo na gradbeno dovoljenje in tako se gradnja ne more pričeti;  

– Layerjeva hiša – na razpisu je Mestna občina Kranj izbrala izvajalca, ki je ponudil za 
40 % nižjo ceno od projektantske ocene;  

– Khislstein – leta 2005 je bila z g. Grosom sklenjena pogojna sodna poravnava,  s 
katero se je občina zavezala sanirati brežino na njegovi parceli pod gradom. Ob 
začetku gradnje, ko se je teren očistil, so pristojne institucije lahko povedale, kaj vse je 
potrebno postoriti, zato je nekaj zamika, ki ne ogroža celotne izvedbe v zastavljenem 
roku. Vsa gradbena  dela naj bi se po terminskem planu zaključila v januarju 2010.  

 
Izven načrta razvojnih programov bo moral župan v okviru svojih pristojnosti s 
prerazporeditvami reševati štiri probleme: 
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– vrtce – Mestna občina Kranj je zagotovila prostor za vse prijavljene otroke, za kar 
je treba zagotoviti nadaljnjih 258.000 evrov, precej vzgojiteljev je treba na novo 
zaposliti;  

– javna razsvetljava – zaradi podražitve električne energije je potrebno zagotoviti 
dodatnih 120.000 evrov;  

– tekoče vzdrževanje javne snage – zimsko čiščenje – potrebnega je bilo več kot 
načrtovanega – dodatnih 70.000 evrov,  

– subvencioniranje podražitve komunalnih storitev – zagotoviti sredstva.  
 
Mag. Štefan Kadoič, predsednik Nadzornega odbora je povedal, da so predložili svoja 
stališča v zapisniku 30. seje odbora. Dodal je, da so prihodki za 12 % nižji od lanskih v 
tem času (cca 2,5 mio), struktura prihodkov je nekaj kapitalskih in nekaj transfernih glede 
na evropska sredstva in na sredstva iz državnega proračuna v višini 3,5 %. Glede 
odhodkov je zaskrbljujoča tendenca, da se investicijski transferi in odhodki slabo 
izkoriščajo samo v višini 5 mio evrov, kar je slabše kot lani. Ugotovil je, da se vrsta 
projektov še ne uresničuje, ker še niso povsem dokončani. Pričakujejo, da se bo situacija 
še poslabšala. Glede zadolžitve menijo, da ni problemov, ker je Mestna občina Kranj 
zadolžena v okviru dopustnih meja. Glede odhodkov pa bodo do konca leta še pozorni 
nanje.     
 
Mag. Alenka Bratušek, predsednica Odbora za finance, je povedala se je odbor seznanil s 
poročilom in dodala, da ocena realizacije do konca leta ni predložena. Razloge za 
odstopanja je direktor uvodoma že podal. Viri sredstev so, organizacija pri vodenju 
projektov ni najboljša, zato nalagajo občinski uprave, da se usmeri v izboljšavo 
organizacije. 
 
Razprava: 
 
Jure Kristan: 
- je povedal, da je realizacija investicij vodovoda 21,4 %, kanalizacije 39,4%, čistilna 

naprava 21,4 %. Izrazil je skrb in povedal, da bo treba pohiteti. Pri fazi pridobivanja 
služnosti za sekundarne kanale Bitnje, Šutna, Žabnica je treba narediti  revizijo 
projekta, da se priključi območje bivše opekarne v Stražišču. Hafnarjevo pot bo treba 
zaključiti prihodnje leto. Menil je, da bi bila slednja lahko prej zaključena, če bi se 
dobro organizirali. Opozoril je, da je bo ob sprejemu naslednjega dveletnega 
proračuna treba paziti, da bo vse pripravljeno tako, da se že marca lahko začne z deli.  

 
Aleš Sladojević, direktor občinske uprave, je povedal, da dvoletnega proračun ne bo. Pisni 
odgovor bo dan glede priključka za bivšo opekarno. Glede Hafnarjeve poti pa je v uvodu 
pojasnil, da bo 1. fazo izvedel investitor gradnje hiš. Razpis za ostalo pa je v teku.  
 
Jure Kristan;  
- je povedal, da bi razliko na Hafnarjevi poti rad ohranil za to območje. Zaprosil, je, da 

naj se predvidi ta priklop kanalizacije, da bo območje privlačnejše za sprehajalce, saj 
zdaj odplake tečejo po potoku.  

 
Evstahij Drmota:  
- je glede revizije projekta sekundarnega kanala Bitnje – Žabnica iz izkušenj cele 

Slovenije povedal,  da se trenutno veliko gradijo ta omrežja tudi iz EU sredstev in, da 
se pri nas vgrajujejo najslabše cevi – zaradi poslovnih povezav med projektanti, 
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izvajalci in naročniki. Vgrajevati je treba najkvalitetnejše materiale. V tem smislu so 
revizije projektov nujne.  
 

Aleš Sladojević je povedal, da se projektirane rešitve že velikokrat, kar zadeva tras,  
prilagajajo željam tistih, ki dajejo služnost, projekti se zato popravljajo, dopolnjujejo, 
zakonodaja je taka, da brez dane služnosti je gradnja nemogoča.  
 
Igor Velov, podžupan se je zahvalil g. Drmoti za opozorilo glede uporabljenih materialov, 
da je potrebna kvaliteta, se na MOK zavedajo.       
 
Stanislav Boštjančič: 
- je podal naslednje pripombe:  

– resno je treba upoštevati stališče Nadzornega odbora – zadeve niso tako uspešne, 
kakor se kažejo na prvi pogled;  

– vprašal je, kaj pomeni navedba, da so plače zamrznjene – ali pomeni to po Virantu 
ali pred Virantom – če prvo, je to dobro za zaposlene,  

– odhodki v KS-ih so pod planom in vprašal, ali bi KS lahko izkoristile finančne 
možnosti, pa jih niso, ali jim ne uspeva, ker so včasih s sredstvi razpolagale v 
korist cele KS, zdaj pa občinska uprava določa, kaj se bo delalo in dajejo 
nadzornike;  

– je glede na podatke vprašal, zakaj so favorizirane Tenetiše in Trstenik. Glede 
Tenetiš je bil sprejet sklep sveta za določene investicije v Tenetišah na račun 
deponije odpadkov,  vprašal je, ali to še drži. Trstenik ima v investicijah velika 
sredstva, zakaj se tja toliko vlaga, ker imajo dobre programe, ker je Lombar v 
svetu ali kaj drugega? Ti dve KS  močno odstopata po pridobljenih sredstvih; 

– je vprašal, kaj pomeni na str. 134 neko dežurstvo pri cestni dejavnosti v višini 
22.304 €;    

– na strani 119-120 so porabljena sredstva za kilometrino župana in podžupanov. Ob 
predpostavki službenih avtomobilov ga zanima, zakaj se vozijo s svojimi 
avtomobili;  

– je vprašal, zakaj je na 137. strani pri projektu parkirna hiša Slovenski trg za idejni 
načrt potrebno nameniti 50.000 evrov; 

– je povedal, da je vprašljiva poraba 250.000 evrov namenjenih za načrt PGT, kjer 
bo lahko OPPN za Slovenski trg sprejet septembra ali oktobra – kaj se to misli in 
kakšna sredstva se tu predvideva;  

– na strani 139 – varovanje okolja in naravne dediščine – v l. 2009 je izbran 
izvajalec, ki opravlja storitve svetovanja, koordinacije za CERO. Vprašal je, kdo je 
ta izvajalec in kaj je konkretno za ta denar naredil v okviru CERO, kjer se zadeve 
nikamor ne premikajo; 

– je povedal, da pri cesti Njivica pridobivanje ustreznih soglasij traja že eno leto in 
bo očitno ta država prej propadla, preden bo to gradbeno dovoljenje izdano. Če so  
dokumenti v redu, gradbeno dovoljenje ne more biti problem. 

 
Aleš Sladojević je glede Njivic odgovoril, da je bil sprejet odlok o lokacijskem načrtu za 
to cesto. Nekaj parcelnih številk ni v lasti Mestne občine Kranj, zato potrebujejo soglasje 
države, ki ga še niso dobili. Glede Slovenskega trga so bili sprejeti sklepi na zadnji seji 
Sveta MOK in ne želi ponavljati razprave z zadnje seje. To je v zapisniku. Krajevne 
skupnosti za načrt za svoje investicije nimajo več svojega razpisa, je pa nekaj  NRP-jev, ki 
so namenjeni izključno KS-im. Za javno razsvetljavo, pokopališča, domove, za ceste, je 
sredstev za investicije v KS-jih trikrat več. Skupaj s podžupani si je uprava zadala večje 
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breme, ker se pred sprejemom proračuna opravi usklajevanje z vsemi krajevnimi 
skupnostmi in predvidi plan investicij za naslednja tri leta. To je ob sprejemanju 
proračuna uvrščeno v NRP. Sredstev, s katerimi so razpolagale KS prej, je bilo trikrat 
manj, razpis se  zaključil šele junija ali julija in je bilo z realizacijo več težav. V porabo 
teh sredstev je uvedeno več nadzora, kot ga je bilo prej. Kar zadeva tekočo dejavnost KS-
jev se zanje ni nič spremenilo.  
 
Igor Velov je povedal, da se s krajevnimi skupnostmi usklajujejo in, da so bili na svetih 
KS-jev sprejeti brez problema. Problemi so kvečjemu tedaj, kdaj imajo krajevne skupnosti 
neizvedljive želje. Predsedniki Svetov KS sodelujejo v vseh komisijah in postopkih od 
začetka do konca.  
 
Mirko Tavčar je glede odhodkov KS-jev povedal, da gre za sredstva,  s katerimi 
razpolagajo KS-ji in same z njimi razpolagajo. Tenetiše, Trstenik in Primskovo izstopajo 
zaradi predvidenih investicij. Dom KS Primskovo – investicijo vodi KS sama zaradi 
sofinancerja Mercatorja. Tenetiše urejajo pokopališče, ki ga tudi upravljajo, tako se vodi 
zaradi poračunavanja DDV. Trstenik pa ima investicije v vodovodu in domu KS, kjer 
polovico sredstev prispeva iz svojega vira. Glede zamrznjenih plač gre za odpravo 
nesorazmerij po Virantu, kar je zamrznjeno oz. preložene na "boljše čase".  
 
Mag. Alenka Bratušek: 
- je glede plačnih nesorazmerij povedala, da sta se dve četrtini že odpravili, zadnji dve 

pa še čakata na to. To velja za vse subjekte v javnem sektorju enako, tudi za občino 
Kranj.   

 
Aleš Sladojević je povedal, da so bila planirana sredstva za Slovenski trg za celotno 
projektno dokumentacijo, idejni projekt. Občina PGD in PZI ne bo izvedla letos, zato 
sredstva ne bodo porabljena. Izvajalec za svetovanje pri CERO je podjetje Altea, d.o.o., 
ostalo bodo posredovali pisno do naslednje seje. 
 
Nada Mihajlovič: 
- je pri investiciji v tribuno hribček vprašala, v kolikšnem obsegu je donator Hypo leasing 
participiral pri izgradnji. Zanimala jo je cena ekološkega otoka, saj je predvidenih 180.000 
evrov za 17 otokov, torej 10.000 evrov na en ekološki otok. 
 
Igor Velov je poudaril, da je vodja Oddelka za razvoj in investicije prej podal maksimalno 
ceno za ekološki otok, povprečna je pa nekaj več kot 10.000 evrov. Glede tribune je 
povedal, da je Hypo Leasing prispeval okrog 50.000 evrov za začetno dokumentacijo. 
Pogodba je bila že predstavljena na Svetu MOK.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji Odloka o proračunu 
Mestne občine Kranj v obdobju januar – junij 2009. 
 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH; 22 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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11. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 
2009 

 
Uvodno poročilo je podal mag. Franc Rozman, predsednik Komisije za nagrade in priznanja. 
Povedal je, da je pri naslovu za častni občan za gospoda Staneta Šinkovca dobil nekaj 
pripomb, kot na primer, da navedbe z ravnateljevanjem ne držijo. Zato je predlagal, da se prvi 
predlog za častnega občana zaenkrat umakne, komisija se bo ponovno sestala in od 
predlagatelja zahtevala dokaze in dopolnitev predloga. Za ostale predloge je povedal, da jih je 
komisija sprejela soglasno. Pri gospe Tatjani Dolenc Veličković je prišlo do napake, pravilno 
je primarij in ne profesor. 
 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj  
- povedal je, da se umakne prvi predlog za podelitev naslova častnega občana gospodu 

Stanetu Šinkovcu. 
 
Razprava: 
 
Dr. Ilija Dimitrievski: 
- menil je, da je komisija zadovoljivo opravila svojo nalogo, razen pri podelitvi Velike 

Prešernove plakete, kjer je izbrala najbolj kontraverzen predlog. Iz predloga ni videti 
nekaterih visokih dosežkov na tem področju, večina navedb je na relativno nizki ravni, 
večinoma amaterski. Menil je, da tak predlog ni primeren za odločanje na mestnem svetu 
in če bi taka oseba dobila tako pomembno priznanje bi s tem razvrednotili to priznanje. 
Predlagal je, da se glasuje ločeno o posameznih sklepih. 

 
Stanislav Boštjančič: 
- povedal je, da je pri predlogu za gospoda Šinkovca opozoril, da del, ki se nanaša na 

tekstilno šolo ne drži, ker za vse, kar piše v predlogu je pred leti dobil priznanje Črtomir 
Zorec. Očitno predlagatelj ne pozna zgodovinskih dejstev. Menil je tudi, da gospod 
Šinkovec zasluži priznanje in menil, da bi bilo dobro preveriti odlok, ki to ureja, ker člani 
komisije odločajo na podlagi predlogov, ki so lahko tudi neresnični. Menil je, da bi bilo 
dobro vnesti varovalko, da komisija v zadevah, kjer ni prepričana, lahko preveri dejstva in 
okoliščine. Strinjal pa se je s svetnikom dr. Dimitrievskim glede predloga za veliko 
Prešernovo plaketo. 

 
Mag. Franc Rozman: 
- pojasnil je, da če komisija želi opraviti svoje delo mora od začetka smatrati, da so podatki 

točni, sicer je nemogoče opraviti delo. V 11. členu Odloka o priznanjih pa je varovalka, ker 
pravi: »v primeru, da se ugotovi, da so bila priznanja po tem odloku podeljena na podlagi 
zmotnih ali lažnih podatkov, resnični podatki pa bi lahko vplivali na drugačno odločitev o 
podelitvi, lahko podeljevalec dano priznanje razveljavi«. V primeru gospoda Šinkovca se 
je strinjal, da je zaslužen za predlagano priznanje, potrebno je le pozvati predlagatelja, da 
posreduje resnične podatke. Na podlagi tega bo pripravljen nov predlog in mestni svet bo 
potem odločil, ali se predlaga še drugega kandidata za častnega občana. 

- glede Rastislava Rastka Tepina je povedal, da je bila odločitev komisije enotna. Za veliko 
Prešernovo plaketo je bilo posredovanih 7 predlogov in od tega je komisija dva 
prekvalificirala, med ostalimi pa se je komisiji zdelo, da je predlagani najbolj zaslužen. 
Zanimalo so ga alternative, kdo se članom sveta zdi primernejši. 
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Mag. Branko Grims: 
- povedal je, da je bil podoben primer že pred leti. Predlagani je prejel Linhartovo značko, 

Severjevo nagrado in ne nazadnje malo Prešernovo plaketo. Predlagal je, da z razpravo o 
ljudeh na tem mestnem svetu ne nadaljujejo in da ravnajo na podlagi izkušnje v preteklosti, 
ki ni bila dobra. Predlagal je, da se zaupa izboru komisije in glasuje o njenem predlogu. 

 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- menil je, da je najboljše, da glasujejo ločeno, o prvem, ki se je spremeni in o tistem 

predlogu, ki je sporen posebno, o ostalih pa v paketu.  
 
Mag. Franc Rozman: 
- menil je, da je ta odločitev pametna. 
 
Matevž Kleč: 
- povedal je, da je po svoje žalostno, da mora človek umreti, da dobi posthumno neko 

priznanje. Predlagal je, da se človeku, ki ga poznajo in si priznanje zasluži, da se mu ga da 
za časa življenja 

 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Igor Velov na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
1. Za leto 2009 se podeli naslov Častni občan Mestne občine Kranj. 
    Naslov častna občanka Mestne občine Kranj prejme: 

���� Gospa prim. Tatjana Dolenc Veličković, dr. med., za vsestranski doprinos k 
interdisciplinarnemu pristopu do otrok s posebnimi potrebami tako v slovenskem kot v 
mednarodnem prostoru. 

 
Sprejeto soglasno ( 27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
 
 
2. Za leto 2009 se podeli nagrada Mestne občine Kranj. 
    Nagrado Mestne občine Kranj za leto 2009 prejme: 

���� KUD Predoslje ob 100 obletnici delovanja. 
 
3. Za leto 2009 se podelijo tri listine o priznanju Mestne občine Kranj. 
    Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2009 prejmejo: 

���� Gasilsko reševalna služba Kranj ob 130 letnici delovanja, 
���� Prostovoljno gasilsko društvo Breg ob Savi ob 80. letnici delovanja in  
���� Gospa Eva Pirnat za vztrajno delo v korist družbene skupnosti. 

 
4. Za leto 2009 se podelijo tri velike plakete Mestne občine Kranj. 
    Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2009 prejmejo: 

���� Gospa Petra Puhar Kejžar za prispevek k razvoju kulturne oživitve Mestne občine 
Kranj, 

���� Zavod Korak za uspešno delo s poškodovanimi po poškodbah glave in  
���� Gospod Niko Slapar za dolgoletno uspešno delo na področju vzgoje in izobraževanja. 

 
Sprejeto z večino glasov ( 26 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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5. Za leto 2009 se podeli Velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj. 
    Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj prejme: 

���� Gospod Rastislav Rastko Tepina za dosežke na kulturno umetniškem področju. 
 
Sklep ni bil sprejet (27 PRISOTNIH: 9 ZA, 10 PROTI, 8 VZDRŽANIH). 
 
 
 
12. POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ ZA 

LETO 2008 
 
Uvodno poročilo je podal predsednik Nadzornega odbora, mag. Štefan Kadoič in povedal, da 
je nadzorni odbor dolžan najmanj enkrat letno poročati mestnemu svetu. Zahvalil se je 
direktorju občinske uprave, da so končno dobili prostor, v katerem bodo lahko delovali. 
Poudaril pa je, da bi želeli hitrejši odziv s strani občinske uprave pri nekaterih zadevah. 
 
Razprava: 
 
Aleš Sladojevič, direktor občinske uprave: 
- povedal je, da občinska uprava ni pripravila odzivnega poročila, ker gre za poročilo 

nadzornega odbora. Strinjal se je glede točnosti in sledljivost občinskega proračuna, z 
načrtom razvojnih programov od leta 2007 naprej pa ne menil da je sledljivost večja. Glede 
odpadkov pa je menil, da je bila rešitev vedno vsebovana v državnem operativnem 
programu, ki pa se ga v tem trenutku tudi sama država ne drži. Za visoko povečanje 
storitev pa je povedal, da je povezano s tako imenovanimi evropskimi projekti in na tista 
vprašanja, kjer gre za zapletenejša pravna vprašanja.  

 
Stanislav Boštjančič: 
- menil je, da odzivno poročilo ni pravno prepovedano, zato ni videl razloga, da na poročilo 

nadzornega odbora to ne bi bila redna praksa. Predlagal je svetu, da sprejme sklep, da se na 
poročilo nadzornega odbora vedno naredi odzivno poročilo. 

- predlagal je, da se pod točko 4 – sistemizacija delovnih mest in zaposlovanje, da se 
mestnemu svetu pove komu so dali 352.800 €, za katere naloge in kje je bil javni razpis. 
Želel je vedeti komu je šlo to povečanje, ki je bilo 152 %. Menil je še, da bi za ta denar 
občinska uprava lahko primerno usposobila svoje pravnike in potem ne bi bili potrebni 
zunanji. 

 
Aleš Sladojevič, direktor občinske uprave: 
- povedal je, da v tem primeru ne gre za revizijsko poročilo, ki zahteva odzivno poročilo 

ampak gre za poročilo o delu nadzornega odbora. Gre za poročilo o njihovem delu, ne pa 
za poročilo o ugotovljenih nepravilnostih v delovanju občinske uprave. 

 
Mag. Franc Rozman: 
- menil je, da ko gre za nadzorna poročila o katerikoli odločitvi občinske uprave takrat je pa 

smiselno, da se poda odzivno poročilo. 
 
Stanislav Boštjančič: 
- povedal je, da ne gre za to, kaj je nadzorni odbor delal ampak kaj je ugotovil, ker z 

odzivnim poročilom naj se komentirajo ugotovitve. 
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Beno Fekonja: 
- menil je, da je ključna zadrega ta, da se poročilo obravnava šele v septembru za preteklo 

leto. Pomemben se mu je zdel zadnji odstavek poročila nadzornega odbora, kjer je 
navedeno, da pričakujejo da se bo uprava hitreje oziroma sproti odzivala na njihove 
ugotovitve, ocene in mnenja. Menil je, da je ključno vprašanje kakšno ukrepe bo zavzel 
direktor občinske uprave, da bo odzivnost na mnenja nadzornega odbora hitrejša in 
učinkovitejša.  

 
Predsedujoči, podžupan Igor Velov je formuliral in dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
1. Občinska uprava Mestne občine Kranj mora podati odzivno poročilo, kadar gre za 

ugotovitve Nadzornega odbora MOK, ki se nanašajo na delo občinske uprave. 
 
Sprejeto z večino glasov ( 22 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
Aleš Sladojevič, direktor občinske uprave: 
- povedal je, da se bo udeležil naslednje seje nadzornega odbora, kjer bo skušal ugotoviti, 

katere konkretne stvari so tiste, ki so pripeljale do tega stavka, da se bodo lahko dogovorili 
in predlagali kakšno rešitev. 

 
Beno Fekonja: 
- povedal je, da je potrebno na konkretno vprašanje dati konkreten odgovor, na primer, da se 

obvesti nadzorni odbor, da bodo na pisno vprašanje, ki ga bodo naslovili na občinsko 
upravo prejeli pisni odgovor v 30 dneh. 

 
Mag. Branko Grims: 
- povedal je, da pričakuje, da bo poročilo nadzornega odbora nanašalo na točno določeno 

ugotovitev. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Igor Velov na glasovanje naslednja 
 
SKLEPA: 
 
2. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne 

občine Kranj za leto 2008. 
 
Sprejeto soglasno ( 22 PRISOTNIH: 22 ZA). 
 
 
 
13. POROČILO NO O SKLADNOSTI POGODB O NAJEMU PARKIRNIH 

PROSTOROV 
 
Uvodno poročilo je podal predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, mag. Štefan 
Kadoič in povedal da so dobili odzivno poročilo s strani občinske uprave in z ugotovitvami se 
strinjajo. 
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Razprava: 
 
Stanislav Boštjančič: 
- povedal je, da ni zadovoljen z odzivnim poročilom. V pogodbah, ki jih je sprejel še prejšnji 

župan je povsod tako, da vse stroške označevanja nosi najemnik, pri tem županu pa je 
drugače in vse stroške nosi najemodajalec, vključno z najemnikom pri baru Piramida, kjer 
tudi najemodajalec nosi stroške. Z ostalim pa se je strinjal. 

 
Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj: 
- pojasnil je, da se ti stroški zaračunajo na podlagi odločbe. V konkretnem primeru pri 

najemu parkirnih prostorov pri baru Piramida je bilo tako, da prejšnji župan ni nič 
zaračunaval, zdajšnji pa zaračunava 65 %. 

 
Stanislav Boštjančič: 
- menil je, da bi moral zaračunavati 100 %, povedal pa je še, da je stroške označitve tam 

plačala občina. Zanimalo ga je zakaj odzivno poročilo tega ne omenja. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom nadzornega odbora o skladnosti pogodb 
o najemu parkirnih prostorov. 
 
Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 18 ZA, 2 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
Seja se je končala ob 20.30 uri. 
 
 
 
Pripravili: 
 
Milena Bohinc, dipl.ekon. 
 
 
 
Svetlana Draksler, org.  

 
 
 

Igor Velov, dipl.upr.org. 
PODŽUPAN 

 
 
 

 
 
 


