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Z A P I S N I K 
 
 
 
 
 
35. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 31. 03. 2010, ob 16. uri v 
sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  
 
Sejo sta vodila župan Damijan Perne in Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj.  
 
Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Stanislav Boštjančič, mag. Alenka 
Bratušek, Rudi Čebulj, dr. Ilija Dimitrievski, Andrej Dolenc, Evstahij Drmota, Beno Fekonja, 
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, Alojzij Potočnik, Suzana Rekelj, Nataša Robežnik, 
mag. Franc Rozman, mag. Rozalija Sabo, Stane Štraus, Igor Velov, Gregor Tomše, Andrej 
Urbanc, Borut Zatler in mag. Darko Zupanc. 
 
Odsoten je bil Alojz Gorjanc. 
 
Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Aleš Sladojević, 
direktor občinske uprave, Ana Vizovišek – vodja kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja 
oddelka za finance, Tatjana Hudobivnik – vodja oddelka za splošne zadeve, Uroš Korenčan – 
vodja oddelka za družbene zadeve, Simon Naglič – vodja oddelka za razvoj in investicije, 
mag. Marko Hočevar – vodja oddelka za tehnične zadeve, Slavko Savić – vodja 
medobčinskega redarstva, Milena Bohinc – analitik v kabinetu župana, Svetlana Draksler – 
analitik v kabinetu župana, Danijela Bida Šprajc – oddelek za okolje in prostor (pri točkah od 
4. do 8.), Vera Rutar, Borut Ulčar in Barbara Černe iz RRD d.o.o. (pri točkah od 4. do 8.),  
Miloš Ekar – Zavod za varstvo kulturne dediščine (pri 16. točki), Marija Pivk Oman in 
Aleksander Sašo Zupan – Komunala Kranj d.o.o. (pri 13. točki). 
 
Predsedujoči, župan Damijan Perne je povedal, da je svetnikom na mizo posredovano zbir 
sklepov odborov in komisij sveta, amandma k Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje MOK – predlog (druga 



obravnava),  umaknil je 3. točko dnevnega reda Kadrovske zadeve, ker ni bilo posredovanih 
predlogov, ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. Povedal je, da so prejeli 
prošnjo študentke Fakultete za varnostne vede, ki prosi za pomoč pri diplomski nalogi in sicer 
za izpolnitev ankete »Ocene in stališča župana in svetnikov do dela policije«, če je kdo pri 
volji za izpolnitev naj izpolnjeno anketo vrne po seji. Povedal je še,  da se bo ob 20. uri 
pridružil zunanji poročevalec k točki dnevnega reda: Stališče Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine glede knjižnice g. Miloš Ekar, zato bo takrat predlagal, da se ta točka dnevnega reda 
prestavi. Predlagal je, da se Odlok o statusnih spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne 
obravnava in sprejme po hitrem postopku, zato je dal na podlagi 4. odstavka 99. člena na 
glasovanje naslednji  
 
SKLEP: 
 
Odlok o statusnih spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne se sprejme po hitrem 
postopku. 
 
Sprejeto z večino glasov: ((20 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
Že v predlogu dnevnega reda je bilo predlagano, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj - 
obravnava in sprejme po hitrem postopku, zato je dal na podlagi 4. odstavka 99. člena na 
glasovanje naslednji sklep:  
 
Stanislav Boštjančič: 
- povedal je, da je dala statutarno pravna komisija pripombo v zvezi s prečiščenim besedilom, 
ne v zvezi s predlagano spremembo dveh členov, kar pomeni, da je potrebno spremeniti sam 
odlok, ni potrebno vlagati amandma ampak je potreben predlog spremembe. V odloku sta dve 
spremembi, ko pa so obravnavali prečiščeno besedilo, pa so ugotovili, da je sedež zavoda na 
dveh naslovih, zato so predlagali spremembo odloka in spremembo člena, ki govorita o 
spremembah dejavnosti, da se združita. Tukaj ne gre za amandma ampak za predlog 
spremembe odloka, ki gre lahko po hitrem postopku. Predlagal je, da se o tem dogovorita z 
vodjo oddelka in zadrego razčistita. 
 
Župan Damijan Perne se je s predlaganim strinjal in nadaljeval, da so k 4., 5. in 6. točki so 
posredovani dopolnilni predlogi predlagatelja in k točki Predlog cen odlaganja komunalnih 
odpadkov so na predlog Odbora za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo 
posredovani zahtevani podatki ter popravek in dopolnitev sklepa. 
 
Razprave na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
DNEVNI RED:  
 
1. Potrditev zapisnika 34. seje sveta z dne 3.3.2010 ter poročila o izvršitvi sklepov  
2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  
3. Premoženjske zadeve 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in 

družbenega plana za območje Mestne občine Kranj - predlog (druga obravnava) 



5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja – predlog (druga obravnava) 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove 
Golnika - predlog (druga obravnava) 

7. Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – dopolnjeni osnutek (prva 
obravnava) 

8. Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj– dopolnjeni osnutek (prva 
obravnava) 

9. Odlok o statusnih spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne – hitri postopek in 
Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo 
premoženja javnega zavoda Gorenjske lekarne  

10.  A. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj – hitri postopek 
B. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj – 
uradno prečiščeno besedilo – skrajšani postopek 

11. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj 
12. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja 
13. Predlog cen odlaganja komunalnih odpadkov 
14. Sklep o določitvi cen prevoza v javnem mestnem potniškem prometu 
15. Sprememba napisa na Listini o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2009 
16. Stališče Zavoda za varstvo kulturne dediščine glede knjižnice 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet (25 PRISOTNIH; 25 ZA). 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 34. SEJE SVETA Z DNE 3. 3. 2010 TER POROČILA O 
IZVRŠITVI SKLEPOV 
 
Poročilo o izvršitvi sklepov je podal Aleš Sladojevič, direktor občinske uprave. 
3. točka: Kadrovske zadeve - izvršeno 
4. točka: Premoženjske zadeve - v izvrševanju 
5. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi vzgojno-varstvenega 
zavoda Kranjski vrtci -2. obravnava in 
6. točka: Odlok o ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci – čistopis – sta bila 
objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/ 22.3.2010 
7. točka: Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj – 1. 
Obravnava in 
8. točka: Občinski program varstva okolja – osnutek - drugi obravnavi bosta na eni naslednjih 
sej 
9. točka: Določitev namenske rabe zemljišč in določitev zemljišč brez sestavin, namenjenih 
gradnji stavb v Mestni občini Kranj - sklepi so v izvrševanju, pri postavitvi roka za odmero 
davka od nepremičnin je prišlo do zamika in zato se bodo vsi roki zamaknili in 
10. točka: Soglasje k ceni storitve pomoči na domu je bilo posredovano Domu upokojencev 
Kranj. 
 
Mag. Rozalija Sabo: 
- Povedala je, da je na 9. Strani, kjer je navedena njena razprava glede radarja je zapis 
pomanjkljiv, ker ni nič razlage gospoda Saviča zapisane v zapisniku. Prosila je, če se ta 
magnetogramski zapis vnese v zapisnik, ker v celoti manjka. 



Razprava 34. Seje Sveta Mestne občine Kranj – izvajanje svetnice mag. Rozalije Sabo: 
»Dober dan vsem skupaj, hvala lepa. Kolikor vem MOK kupuje nek merilnik hitrosti, bomo 
rekli radar. Razpis se je iztekel včeraj ob 12. uri. Nekje v mesecu decembru, januarju je pa po 
Kranju stal in meril naše voznike nek drug radar. Pa me zanima od kod neki se je ta radar 
vzel. Ta radar je meril na območju Besnice, Smledniške, na območju MOK. In me zanima od 
kod se je vzel ta radar.« 
 
Slavko Savič: 
»Dober dan želim vsem svetnicam in svetnikom. V skladu z Zakonom o varnosti cestnega 
prometa v 14. členu je redarstvo ima pooblastilo, da lahko meri s samodejnimi merilnimi 
napravami hitrosti, to je tudi v decembru in februarju redarstvo izvajalo. Radar je bil najet 
brezplačno, meritve so se pa izvajale v skladu s pravilnikom in drugimi predpisi, ki to 
določajo.« 
 
Mag. Rozalija Sabo: 
»Ali si lahko pritožim podvprašanje? Pravi, da je bil brezplačen. Kaj to pomeni? Ali to 
pomeni, da so bile neke vaje, testi, mislim, če mi ta del razložite.« 
 
Igor Velov: 
»Oprostite, ali hočete vprašati, če so bile te meritve veljavne?« 
 
Mag. Rozalija Sabo: 
»V končni fazi verjetno tudi ja.« 
 
Slavko Savič: 
»Meritve so veljavne in so tudi vsi, kateri so kršili pač prometno zakonodajo oziroma hitrost 
so v bazo prekrškov vse te, bom rekel, izmerjene prekoračitve vnesene. Tako, da ni o tem 
dvoma, da bi bilo to neko testiranje.« 
 
Mag. Rozalija Sabo: 
»Razumela sem pač tako, da je testiranje zaradi tega, ker ste rekli, da se je nekdo učil nekaj 
takega, zaradi tega je to tako razumeti. Ali mogoče obstaja kakšna dokumentacija, da so ti 
merilniki resnično umerjeni po tistem pravilniku o tehnični umerjenosti, zdajle točno 
dobesedno ne vem.« 
 
Igor Velov: 
»Verjetno ja, še lažje bi pa, se opravičujem, sigurno da. Zdaj ali smem predlagati, da bi se ali 
je konkreten primer ali je na splošno.« 
 
Mag. Rozalija Sabo: 
»Zadeva je na splošno.« 
 
Igor Velov:  
»Ali je treba pisno kaj dati vsem, mislim ne razumem.« 
 
Mag. Rozalija Sabo: 
»Vprašanje je tako. Glede na to, da MOK nima svojega merilnika, nima svojega radarja, 
vemo, da je radar bil, sem jaz vprašala od kod se je vzel, oziroma na kakšen način je bil, ali je 
bil posojen, ali kakorkoli, pridobljen in kakšne so te meritve, kaj se je delalo z njim. Ali so 



veljavne, je radar umerjen, to je bilo moje vprašanje in na ta vprašanja bi jaz rada imela 
odgovore.« 
 
Aleš Sladojevič: 
»Poglejte. Jaz, kar vam lahko zdaj odgovorim, vse ostalo vam bomo pa pisno, da ne bo 
pomote. Lastništvo nad radarjem nima nobene zveze s tem ali so meritve korektne, zakonite 
ali ne. Ker mi, MOK bi bila, lahko se ne bi odločala za nakup, lahko bi bila ves čas najemnik, 
pa bi bile vseeno te meritve veljavne, zato, ker jih izvajajo pooblaščene osebe. Zdaj za 
konkreten primer, za tisti dan vam bomo pa posredovali pisni odgovor. Ne povezujte pa 
lastništva z veljavnostjo meritev, ker to resnično nima čisto nobene povezave.« 
 
Mag. Rozalija Sabo: 
»Samo tole bi samo še povedala. Ne povezujem lastništva z veljavnostjo meritev, ampak 
samo to sem hotela vedeti, če je bil izposojen in če je bil izposojen za koliko denarja je bil 
izposojen. Niti ne povezujem lastništva pa pravilnost.« 
 
Igor Velov: 
»Bil je izposojen brezplačno. V redu? Ali je na to temo gospod Drmota?« 
 
Evstahij Drmota: 
»Pa vprašala je takoj na začetku kolegica svetnica, gospod podžupan, vi vodite sejo, pa 
pričakujem, da me poslušate takrat, ko govorim. Danes sem vas drugič opozoril no.« 
 
Igor Velov: 
»Gospod Drmota, prosim, da se ne deremo eden na drugega, in vas poslušam in pričakujem, 
da poveste, kaj je ona na začetku povedala.« 
 
Evstahij Drmota: 
»Ste slišali ali niste, pa ji niste odgovorili, da kupujemo nov radar in v zvezi s tem je bilo 
vprašanje, kako je, da je bil pred dvemi meseci star in pričakujem jaz odgovor o tem, za 
kakšnega ste se odločili in na osnovi česa. Hvala.« 
 
Igor Velov:  
»Jaz vodim to sejo prosim. Odgovor je na koncu gospa Sabo jasno povedala in mislim, da 
sem jasno odgovoril. Tudi vi boste dobili odgovor zakaj so, smo se odločili, ko bo zaključen 
razpis. Razpis pa tako, kot ste slišali se je zaključil včeraj ob 12. Po analizi in po končanem 
postopku vas bomo o tem obvestili. Hvala, naprej gospod Zatler. No potem pa izvolite.« 
 
Stanislav Boštjančič: 
»Prav, da se da pismeno in prav, da se tudi recimo, predlagam da se tisti, ki je dal radar 
zastonj, upam da se ne bo našel med prodajalci. Ne, lahko, če je najnižja cena, kar se mene 
tiče, ampak prav je, da se pove, kdo je tisti, ki je dal zastonj tukaj in kdo je potem tisti, ki je 
najcenejši bil, da se to tudi, ta informacija.« 
 
Aleš Sladojevič: 
»Samo toliko, da ne bo dvomov, boste dobili zapisnik pač komisije, ki vodi postopek javnega 
naročila pa bo.« 
Konec magnetogramskega zapisa 34. seje Sveta MOK. 
 
 



Stanislav Boštjančič: 
- Povedal je, da ni zapisano tako, kot je rekel v zvezi z Exotermom. »Jaz sem takrat postavil 
trditev, da je seveda popolnoma jasno v pravu, da postaneš lastnik zemljišča z vpisom v 
zemljiško knjigo. Ampak, da določene pravne posledice pa nastopajo lahko že, je treba pa 
videti, če mogoče nastopajo že tisti moment, ko recimo župan sprejme predlog glede 
predkupne pravice, akceptira ta predlog. In da zaradi tega, ker zakon o lokalni samoupravi 
tega ne ureja, mislim ne opredeljuje, kakšne pravne posledice nastopajo s tem, je, sem iz tega 
sklepal, da bi bilo potem logično, da že v času pridobivanja predkupne pravice, če tako rečem, 
že mestni svet svoje reče, najmanj pa odbor za opremljanje in teh stavbnih zemljišč. Tako da, 
tako kot tukaj piše, tega nisem jaz rekel, ker to je smešno, to je jasno ne, ampak jaz sem 
izhajal iz tega, da je treba videti, če so pravne posledice že nastopajo z akceptiranjem ponudbe 
glede nakupa zemljišča. In iz tega izhajam potem glede na vlogo mestnega sveta. To je bila 
moja razprava, taka taprava.« 
 
Aleš Sladojevič, direktor občinske uprave: 
- Pojasnil je, da je bila to pripomba svetnika Boštjančiča na zapisnik, sam pa bo na začetku 2. 
točke skušal na to točko vzpostaviti dilemo. 
 
Po končani razpravi je dal župan Damijan Perne na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Potrdi se zapisnik 34. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 3. 3. 2010, s pripombami 
podanimi v razpravi ter poročilo o izvršitvi sklepov 34. seje sveta. 
 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
2. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
Predsedujoči, župan Damijan Perne, je zaradi obsežnosti dnevnega reda apeliral na svetnike in 
svetnice, da vprašanja, pobude in predloge postavljajo tudi po elektronski pošti, ki bodo 
obravnavani isto, kot bi bili postavljeni ustno na današnji seji in bodo tudi navedena v 
zapisniku. 
Glede vprašanja, kaj je on v tistem času kot poslanec in župan Mestne občine Kranj storil za 
to, da bi se to vprašanje projekta GORKI rešilo ter kakšen je bil potek, je povedal, da so takoj 
ob predlogu proračuna ugotovili, da so sredstva, ki so bila obljubljena in planirana za projekt 
GORKI za Gorenjsko, izpadla iz proračuna. Gorenjski poslanci so takoj reagirali, se dobili z 
ministrom za okolje in prostor. Pojasnjeno je bilo, da je prišlo do napake, da je to izpadlo iz 
proračuna. Skupaj z ministrstvom in poslanci iz Gorenjske so pripravili amandma pripravil in 
ga obravnavali na odboru za okolje in prostor. Takrat je bil tak amandma na proračun tudi 
sprejet. 
 
Stane Štraus, podžupan, je povedal, da je dejstvo, da pravila glede projekta GORKI ostajajo 
ista zaradi tega, ker se državni operativni program ni v ničemer spremenil. Dejstvo je drugo, 
da se je spremenila interpretacija, kar je možno pisno dokazati, ker je ministrstvo pisno 
poslalo najprej dokument, kjer je projekt Čistilna naprava Smlednik uvrščen med kohezibilne 
projekte. Po zadnjih informacijah pa naj ta projekt ne bi bil deležen kohezijskih sredstev. 
Vloga je bila oddana konec lanskega leta, po neformalnih informacijah naj bi bila zavrnjena. 
Prejšnji teden so pozvali tako ministrstvo kot predsednika Vlade RS, da se do tega problema 



opredelijo, vendar od nobenega ne dobijo nikakršnega odgovora ne glede samih črpanj 
kohezijskih sredstev, tako da v tem trenutku formalnega odgovora še nimajo. Trenutna 
interpretacija projektov, ki so upravičeni do kohezijskih sredstev, je, da mora obstajati vsaj 
ena aglomeracija nad 2.000 populacijskih enot. Če ima neka čistilna naprava 100 aglomeracij 
po 1.000 populacijskih enot je to skupaj 100.000 PE velika čistilna naprava, po mnenju 
ministrstva ni upravičena do financiranja iz evropskih sredstev. Sprememba ministrstva je, da 
so po novem vključeni tako primarni kot sekundarni vodi znotraj aglomeracij. Pogoji za 
priključitev dodatnih aglomeracij pod 2.000 PE na čistilno napravo, če je že zgrajena 
sekundarna kanalizacija, potem je upravičen primarni vod med sekundarno kanalizacijo in 
čistilno napravo; v nasprotnem primeru pa ne. Ti pogoji za projekte pol leta nazaj niso 
obstajali. Projekte, ki so jih prijavili na kohezijska sredstva, niso mogli prijaviti na strukturne 
sklade. Zaradi te nove interpretacije niso upravičeni do praktično nobenih sredstev za projekte 
ČN Smlednik. Iz državnega proračuna je izpadel vodovod Krvavec. Določene druge občine 
imajo še veliko večje probleme, ker jim grozi, da bodo morale vračati denar za nazaj. Čistilna 
naprava Zarica ni ogrožena in poteka priprava vloge oz. projekti, kot je planirano. 
 
Aleš Sladojevič, direktor občinske uprave, je podal naslednje odgovore:  
- glede parkirišča pred stavbo občine je mestni svet ob sprejemu odredbe, ki ureja javne 

parkirne površine, določil, da za parkirišče med stavbo občine in restavracijo Brioni lahko 
župan odredi delno ali popolno zaporo parkirišča. To ni bilo načrtovano za seje mestnega 
sveta predvsem zaradi različnih protokolarnih dogodkov, ko se to parkirišče potrebuje. 
Pravna podlaga pa sicer obstaja;  

- na tiskovni konferenci v četrtek je bilo glede komunalnih storitev novinarjem ponovno 
dano pojasnilo;  

- je menil, da bi kar se tiče predkupnih pravic kakšno razpravo lahko opravili v okviru 
Statutarno pravne komisije. Ko so sprejemali odlok o predkupni pravici, so določili 
protokol, da župan v prvi fazi, ko nekdo napove namero prodajati nepremičnino, ga 
pozove za posredovanje ponudbe, da občina uveljavlja predkupno pravico ali ne. V 
naslednji fazi, v kolikor je predlog župana, da bi se nepremičnina odkupila, ta predlog 
pride na sejo mestnega sveta. Teh predlogov prodajalcev je res veliko in bi bilo nemogoče 
s tem obremenjevati mestni svet. Ustreznejšo rešitev težko iščejo na mestnem svetu, lahko 
bi jo pa znotraj Statutarno pravne komisije, kjer bi ugotoviti ali je sprememba občinskega 
odloka smiselna in potrebna v tej smeri. Ves postopek v zadevi, ki jo omenja svetnik 
Stanislav Boštjančič, je bil izpeljan v skladu z občinskim odlokom. Vprašal je Stanislava 
Boštjančiča, če se bosta lahko dogovorila za en sestanek Statutarno pravne komisije na to 
temo. Stanislav Boštjančič se je s tem strinjal;  

- je glede rekreacijske poti vprašal svetnika Andreja Dolenca, ali ti rekreativci ravno tako 
želijo parkirati ob cesti. Po ogledu parkirani avtomobili ne zasedajo rekreativnih površin 
in uporaba ni ovirana. Res pa je, da ni ustrezne prometne signalizacije. 

 
Andrej Dolenc 
- je povedal, da se to lahko reši, ker je bila ograja pomaknjena noter in ne bi bilo potrebno 

zaprtje poti. Tekaška sprehajalna pot bi se lahko uredila med ograjo in cesto.   
 
1. Janez Jereb:  
- je prejel odgovor na postavljeno vprašanje glede racionalizacije pri zamenjavi kotla za 
ogrevanje OŠ Orehek. Odgovor je podpisal župan oziroma podžupan in vodja oddelka. Ker je 
iskal odgovor, kdo je sprejel in odobril odločitev o nabavi in montaži nekondenzacijskega 
kotla, se je rahlo bal, da je kriva snažilka na tej šoli. Očitno je kriv vzdrževalec, ki je začel 
zbirati ponudbe za nabavo in montažo novega kotla. Vzdrževalec je zbiral ponudbe za 



kondenzacijski kotel in se mu ne tako visoka strokovnost ne oprosti. Nato pa so na višjem 
nivoju, skupni nosilci Oddelek za razvoj in investicije, Oddelek za družbene zadeve in 
Oddelek za tehnične zadeve, odločili, da se izda naročilnico za montažo klasičnega kotla, saj 
so s tem zagotovili gospodarno, učinkovito in pravočasno izvedbo del. V tem odgovoru je 
zapisano, da so na Osnovni šoli Orehek že več let večje težave, zato je bila v proračunu za 
leto 2010 sprejeta dogovorjena izdelava projektne dokumentacije za izdelavo idejne zasnove 
za rekonstrukcijo starega trakta pri šoli. Investicijska namera pomeni večji poseg v 
rekonstrukcijo starega prizidka, kjer je že obstoječa kotlovnica, zato bi ne bilo smiselno 
vztrajati pri visoko temperaturnem kotlu. Da župan oz. podžupan vse podpiše, kar mu dajo v 
podpis, imajo dokaz na mizi. Strokovna usposobljenost vodij oddelkov je v tem istem papirju 
nedvomno dokazana. Kljub temu je vsem podpisnikom priporočil obisk Energetske pisarne. 
Verjetno je zaman pričakovati opravičilo vzdrževalca na OŠ Orehek, da ta odgovor, ki ga je 
na postavljeno vprašanje pripravil strokovno usposobljen kader, ni res. Verjetno je pa še bolj 
brezupno vztrajati pri iskanju odgovora na postavljeno enostavno vprašanje. 
 
2. Matevž Kleč:  
- je glede na to, da se v Kranju odvija Teden Drame in bo v petek zaključen. Svetniki so 
prejeli dopis direktorja Sveta Prešernovega gledališča Kranj. V zvezi s tem se je včeraj 
pogovoril z direktorjem zavoda Borutom Veselkom, ki je povedal, da če ga nekdo hoče 
odžagati, naj ga odžaga, ampak naj ne ruši dela Prešernovega gledališča. Pripravljen je 
odstopiti v dobrobit gledališča tisti trenutek, ko mu bo nekdo rekel, da svojega dela ne 
opravlja kvalitetno. Dal je naslednjo pobudo, da se v roku 10 dni se sestane vodstvo 
Prešernovega gledališča Kranj in vodstvo Mestne občine Kranj. Zaključki sestanka oziroma 
predlog razrešitve problema se posredujejo mestnemu svetu najkasneje do naslednje seje. 
 
Predsedujoči, župan Damijan Perne, je dal na glasovanje naslednji 
  
SKLEP: 
 
V roku 10 dni se sestane vodstvo Prešernovega gledališča Kranj in vodstvo Mestne občine 
Kranj. Zaključki sestanka oziroma predlog razrešitve problema se posredujejo mestnemu 
svetu najkasneje do naslednje seje. 
 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH; 23 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
 
V nadaljevanju je Matevž Kleč:  
- je izpostavil, da so ga nekateri uporabniki kolesarske oziroma pešpoti do Žabnice opozorili, 
da se ta asfaltirana pot konča 200 metrov prekmalu. To pot bi bilo smiselno asfaltirati do 
avtobusne postaje Orehek, ker je tam prehod za pešce. Opozarjajo, da se tam lahko zgodi 
nesreča. Vprašal je, ali je možnost, da se to uredi in prosil za pisni odgovor;  
- je glede odgovora na vprašanje poti na kranjskem pokopališču povedal, da razume, da 
uporabniki pokopališča vzdržujejo vmesne poti. Problem na kranjskem pokopališču so glavne 
poti, ki so dejansko neurejene in apelira na vodstvo občine, da se sestane z vodstvom 
komunale in glavne poti asfaltira ali pa položi kocke;  
- ga je zanimalo, kaj je novega v zvezi s centrom za odpadke na Polici. Ali se je vodstvo 
Mestne občine Kranj že sestalo z ministrom za okolje in prostor? V kolikor so težave, je 
predlagal, da se svetniki mestne občine takoj sestanejo z ministrom, ker jim čas polzi iz rok za 
evropska sredstva.  
 
Nada Mihajlovič:  



- je replicirala, da je na zadnji seji ona postavila vprašanje, ali je komunikacija z 
ministrstvom kaj boljša ob novem vodstvu.  

 
Damijan Perne, župan, je povedal, da se je z novim ministrom za okolje in prostor srečal na 
neki prireditvi in sta dogovorjena, da se čim prej tudi sestanejo. On ga je seznanil s 
problematiko kranjskih smeti oz. centra za odpadke. Minister je bil pripravljen k sodelovanju, 
ni bil odklonilen. Na zadnji seji CERA so sklenili, da peljejo vse aktivnosti po operativnem 
programu, kar je bilo potrjeno s strani ministrstva. Dan je bil rok do junija, da se pripravijo vsi 
dokumenti, s čimer so se zavezali vsi gorenjski župani, da bodo naredili vse, da ne bodo 
zavirali tega procesa. S strani ministrstva ni videti kakšnih nasprotovanj projektu, delajo na 
projektu naprej. V času, odkar se občina s smetmi ukvarja, je doživel že toliko preobratov in 
fig v žepu, da ne more garantirati nobene stvari. 
 
Stane Štraus, podžupan, je povedal, da je eden ključnih dokumentov za pripravo vloge je 
DIIP, ki ga je imela Mestna občina Kranj pripravljenega že pred poletjem leta 2009. Problem 
je, da kohezijska vloga oziroma regijski koncept sestoji iz treh segmentov: MBO-ja in dveh 
deponij. Kljub večkratnim pozivom so DIIP-a za deponiji prejeli šele v tem mesecu. Na 
podlagi tega lahko naredijo skupni DIIP, ki bo šel v obravnavo na vse gorenjske občin, 
članice CERA. Na podlagi tega DIIP-a pa občine lahko podpišejo medobčinsko pogodbo. 
Zaradi vpletenosti 18 občin, ki morajo potrjevati dokumente, ne samo na skupni seji CERA, 
ampak tudi vsaka zase, on ne more reči kdaj oziroma, če sploh bodo občine to želele potrditi. 
On reče lahko to, da so to sposobni pripraviti in da bodo to pripravili. V kolikor se bo pet 
gorenjskih občin na enem koncu Gorenjske, kot so bile že večkrat javno izražene namere, 
odloči, da ne želijo več pristopiti, potem je pa to problem politične narave, problem konsenza 
občin v regiji, ki tega projekta očitno na nek dogovorjen način ne želijo speljati. 
 
3. Borut Zatler:  
- je povedal, da je bila na prejšnji seji predstavitev novega naselja Kozolci na območju bivše 
mlekarne. Vprašal je investitorja, če so računali oz. razmišljali o tem, da bi se priključili na 
toplarno na Planini kot energetski vir. Po seji je dobil klic od projektantov, vprašali so ga 
vprašali, če je toplarna zmožna oddajati takšno količino toplote, da bi lahko ogrevali tudi 
novo nastalo naselje. Toplarna na Planini ni v celoti izkoriščena in ima še rezerve tudi za ta 
del. Zanimalo ga je, kaj bo, če bo ukrenila občinska uprava na tem področju, da bi z 
investitorjem prišli v kontakt in mu priporočili, da se ne vrši plinifikacija, ampak da bi se to 
naselje priključilo na toplarno. S tem bi po Lokalnem energetskem konceptu izpolnili vse tiste 
zahteve o varčnejši energiji, ekologiji. Za celotno sosesko Planina bi se bistveno znižali tudi 
stroški. Želel je pisni odgovor.  
 
4. Mag. Rozalija Sabo je postavila naslednja vprašanja:  

1. Zanima jo, zakaj Domplan d.d. še ni umaknil predlaganega vpisa pod dn.št. 5789/2009 
pri zk vložku 107, za par.št. 190/4, kot je bilo zahtevano za sklenitev tripartitne 
pogodbe med izvajalci kogeneracije v toplarni Planina.  

2. V kakšni povezavi sta plombi pod dn. št. 5789/2009 in dn.št. 6783/2009 z dne 
23.10.2009 za isto par.št. 190/4. Kakšna etažna lastnina se vzpostavlja s tem vpisom 
6783/2009. Natančno obrazložitev in dokumentacijo prosim ali s strani Domplana ali 
MOK za dn.št. 5789/2009 in obrazložitev in dokumente za dn. št. 6783/2009.  

3. V zvezi z nabavo merilnika hitrosti (radarja) je bilo že nekaj postavljenih vprašanj, pa 
na njih niso bili podani vsi odgovori ter nadaljnja vprašanja: 
- Kdaj je bilo potencialnim možnim ponudnikom posredovano povpraševanje za 

najem radarja in v kakšni obliki?  



- Kaj je vodilo Intermatic d.o.o., da je ponudil brezplačni najem radarja potem, ko je 
že dal ponudbo s ceno? 

- Iz kakšnega razloga je bil merilnik hitrosti (radar) prost in dan v uporabo MOK in 
v čigavi lasti je, kateri organ je izdal dovoljenje za uporabo? 

- Kdo s strani MOK je sodeloval pri meritvah hitrosti 18.12.09, 28.12.09 in 26.02.10 
– se je v navedenih dneh usposabljal in kdo je podpisal pravilnost opravljenih 
meritev?  

- V odgovoru z dne 18.3.10  kjer je navedba št. certifikata manjkajo osnovne 
navedbe oznake certifikata, za kar obstaja dvom o veljavnosti certifikata tipa 
merila. Samo številka 6411/20/2005/31 ni ustrezna številka certifikata. 

- Zakaj so se usposabljanja izvajala še pred objavo razpisa za nakup radarja? 
- Na podlagi članka v Delu 1.4.2010 je izbira dobavitelja opravljena. Zakaj 

zahtevano poročilo in dokumentacija o izbiri ni bila posredovana svetnikom, kot je 
bilo zahtevano na 34. redni seji MOK? Prosim za zapisnik o odpiranju in poročilo 
o izbiri.  

 
5. Jure Kristan:  
- je vprašal glede prenosa lastništva deponije in vse komunalne infrastrukture iz Komunale 
Kranj na Mestno občino Kranj. Komunala Kranj plačuje mesečne fakture za najemnino 
omrežja. Amortizacija se ne vrača tako hitro nazaj, kot bi se morala. Za deponijo je predviden 
strošek 150.000 € najema za leto, v resnici pa ima komunala z deponijo en velik strošek. 
Deponija je last lastnika, komunala pa nima drugega na deponiji kot zbirni center za kosovne 
odpadke. Vprašal je, kako potekajo aktivnosti zapiranja deponije in želi prejeti terminski plan 
zapiranja deponije, program ter delitev stroškov;  
- je glede območja za trgovskim centrom Planet Tuš vprašal, kdaj se bo kaj uredilo; 
- je opozoril, da na spletni strani občine ni zaslediti oziroma ne deluje povezava do programa 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine 
Kranj.  
 
Damijan Perne, župan, je glede zemljišča za Planetom Tuš povedal, da je prišlo do razhajanj 
med ponudnikom zemljišča in trgovsko hišo, ki je tam hotela graditi. Trenutno tam nimajo 
več načrtov.  
 
6. Stanislav Boštjančič:  
- je povedal, da ni dobil vseh odgovorov v zvezi z vprašanjem Exoterm. Jasno mu je, da je 
cena rezultat dogovora vodstvo občine in prodajalec. Izpostavil je vprašanja, na katera ni 
prejel odgovorov:  

1. Zakaj o uresničevanju predkupne pravice v skladu z 29. Statuta ni razpravljala 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč, ki je pristojna za 
uresničevanje? 

2. Zakaj je bila izredna seja mestnega sveta sklicana pri enaki situaciji, samo da je šlo za 
Mlako? 

3. Zakaj ponovna cenitev zemljišča?   
- je glede vprašanja, koliko bodo stali potopni stebrički, koliko je to potrebno, zakaj se to ne 
bi dalo urediti s prometnimi znaki, poudaril, da ni dobil odgovora, koliko bodo stali potopni 
stebrički. Ni dobil odgovora glede krožišča Ljubljanska in Stara cesta, zakaj poleg krožišča še 
semaforsko, ko se vključuje iz Stare na Ljubljansko cesto. 
 
7. Darko Jarc:  



- je vprašal glede kontrole mirujočega prometa na Letališču Jožeta Pučnika na Brniku. Kakšen 
mesec nazaj je še opazil kranjske redarje, da so pisali kazni za napačno parkiranje. Od tedaj 
aktivnosti ni bilo več opaziti. Zanimalo ga je, ali se je aktivnost s strani Mestne občine Kranj 
na tem področju ustavila oziroma kaj se dogaja. 
 
Damijan Perne, župan, je povedal, da se bo jutri podpisala pogodba o medobčinski službi. Kar 
se pa tiče odrejanja redarjem, kje bodo ti delali, je pa odvisno od občine. 
 
Slavko Savič, vodja Medobčinskega redarstva Kranj, je povedal, da so odlok o medobčinski 
službi sprejeli v mesecu decembru in velja. Zaradi zahtev Službe Vlade RS za lokalno 
samoupravo je bilo potrebno spremeniti tudi pogodbo, ki se bo podpisala jutri. Organ deluje 
na podlagi odloka in izvaja vse aktivnosti, kot je potrebno in glede na usmeritve Občine 
Cerklje. 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem 
 
Tatjana Hudobivnik, vodja oddelka za splošne zadeve je povedala, da je bilo neprofitno 
stanovanje dodeljeno iz razloga interesa otroka. Gospa je pred tem stanovala v bivšem 
samskem domu na Delavski cesti 26, kjer so bile zelo slabe razmere. Na podlagi predloga 
Centra za socialno delo Kranj je bilo neprofitno stanovanje dodeljeno za dobo enega leta. 
 
Stališča odborov in komisij: 
 
Na stanovanjskem odboru so se z zadevo seznanili, odbor za finance se prav tako strinja. 
 
Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
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). 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH SESTAVINAH DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA 
PLANA ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE KRANJ - PREDLOG (DRUGA 
OBRAVNAVA) 
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO 
URBANISTIČNE ZASNOVE MESTA KRANJA – PREDLOG (DRUGA 
OBRAVNAVA) 
6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKE CELOTE 
DOBRAVE, SORŠKO POLJE, ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE IN 



URBANISTIČNE ZASNOVE GOLNIKA - PREDLOG (DRUGA 
OBRAVNAVA) 
7. ODLOK O STRATEŠKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE 
KRANJ – DOPOLNJENI OSNUTEK (PRVA OBRAVNAVA) 
8. ODLOK O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE 
KRANJ– DOPOLNJENI OSNUTEK (PRVA OBRAVNAVA) 
 
Župan Damijan Perne je predlagal, da se uvodno poročilo predstavi za vseh pet točke skupaj, 
ker gre za povezano tematiko, nadaljnja razprava in glasovanje pa se bo opravilo ločeno in dal 
na glasovanje naslednji  
 
SKLEP: 
 
O prostorskih zadevah, točkah od 4. do 8. se predstavitev opravi skupno, razprava in 
glasovanje pa posamezno po točkah. 
 
Sprejeto z večino glasov ( 28 PRISOTNIH:  27 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
Poročevalka Danijela Bida Šprajc, oddelek za okolje in prostor je povedala, da je predstavljen 
prostorski paket, ki izhaja iz nove zakonodaje, ki je naložila občinam, da je potrebno za 
celotno občino narediti nove občinske prostorske načrte, ki so lahko sestavljeni iz dveh delov 
in sicer strateški in izvedbeni del. Občina pa se je odločila, da bo sprejemala tudi odloke o teh 
načrtih, kjer gre za konkretne ureditve urejanja prostora. Na prejšnjih sejah so se obravnavale 
spremembe plana in prostorsko ureditvenih pogojev, ki se danes sprejemajo v drugi 
obravnavi. 
 
Odloke sta obširno predstavila Borut Ulčar in Vera Rutar iz Regijske razvojne družbe. 
 
Stališča odborov in komisij: 
 
Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo se je seznanil in soglaša s 
predlaganimi odloki. 
 
Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da so določene 
pripombe, ki jih je imela komisija predlagane v potrditev v obliki amandmajev, ostale pa so 
razumljive. 
 
Darko Jarc, predsednik odbora za gospodarstvo je povedal, da so imeli določene pripombe, ki 
so podane v zapisniku, gre pa za področje krajevne skupnosti Primskovo in sicer travnik ob 
severnem delu doma krajanov. Krajevna skupnost Primskovo je v preteklosti vlagala predloge 
za morfološko ureditev kraja okrog doma krajevne skupnosti, odgovora pa ni nikoli dobila, 
zato se je pojavila zaskrbljenost, da bi se pojavil investitor in začel z gradbenim posegom na 
zeleni površini. Na odboru je predsednik krajevne skupnosti razložil pomisleke krajevne 
skupnosti, oblikovali pa so sklep, da bi se vložil amandma, da se namembnost te površine 
spremeni iz gradbene v zeleno površino, travnik. Predlagal je, da bi pri točki Odlok o 
izvedbenem prostorskem načrtu MOK – dopolnjeni osnutek (prva obravnava) striktno v 
imenu krajevne skupnosti kot predlagatelja definirali, da zemljišče v zeleno površino in še 
hkrati s pobudo opredelili, da dokler se vsi inštrumenti sprejemanja sprememb prostorskih 
ureditvenih aktov in hkrati morfološke ureditve prostora okrog krajevnega doma ne uredijo, 
da je moratorij na kakršenkoli gradbeni poseg. Prosil je če pravna služba pove, če je to 



mogoče s pravnega vidika in hkrati da odgovore ob razgrnitvi prostorskih aktov dobijo tudi 
druge stranke v postopku in ne samo lastnik zemljišča. Apeliral je, da se tvorno pristopi k 
reševanju tega problema, ker Primskovo ni naselje, kamor bi se posegalo z dodatnimi 
gradbenimi posegi, ker varnostno in infrastrukturno tega ne zdrži.  
 
Komisija za krajevne skupnosti podpira predloge. 
 
Nataša Robežnik, predsednica komisije za oživljanje mestnega jedra je opozorila, da se v 
mestnem jedru zmanjšuje število trgovin in da je tudi med obstoječimi velika fluktuacija. 
Nekateri člani so menili da bi bila novogradnja nasproti Qlandije neprimerna, če pa že bo, pa 
komisija predlaga, da se trgovski centri namenijo za dejavnosti, ki ne morejo biti v mestnem 
jedru, na primer trgovina s pohištvom, avtomobili, v mestno jedro pa se skuša pripeljati 
dejavnosti, ki potrebujejo manj kot 200 m2. 
 
Komisija za kmetijstvo se strinja in predlagajo, da se pri pripravi podrobnih načrtov posveti 
posebna pozornost smiselnosti umestitve predvidenih dejavnosti v prostor ter da se pri 
pripravi nadaljnjih prostorskih načrtov najde ustrezne rešitve za postavitve silosov, gnojnih 
jam kot kmetijskih pomožnih objektov izven gospodarskega dvorišča.  
 
Razprava o splošnem delu: 
 
Jure Kristan: 
- Pohvalil je občinski prostorski načrt, povedal pa je, da upa, da bo kaj od tega tudi izvršeno in 
ne bo samo na papirju, ker trenutne razmere niso ravno najboljše. 
 
Darko Jarc: 
- Pohvalil je pripravljavce in upal, da bo prišlo do obvoznice okrog mesta prej, kot v desetih 
letih. Glede železnice pa ga je zanimalo če so v kakšnih dogovorih z razvijalci Airport city-a, 
na letališču Jožeta Pučnika, kjer je že veliko dokumentacije pripravljeno in nekaj realnih 
projektov, kjer je predvideno, da bo v ožjem delu letališča železniški terminal, ki naj bi se 
nadaljeval do industrijskega centra Komenda. Vprašal kako si zamišljajo časovno izdelavo 
vseh teh projektov, ki so predstavljeni. 
 
Borut Ulčar, RRD: 
- Povedal je da je problematika železniške povezave široka tema, ki jo vsake toliko časa 
obudijo železnice, vendar nikoli ne pripeljejo do konca. Tokrat imajo v zadnji fazi izdelave 
študija variantnih različic in z njimi so se usklajevali v poteku severno od mesta Kranj. So pa 
tudi avtorji razvoja letališča in proga železniške povezave Kranj - Ljubljana je že začrtana 
preko letališča in v okviru urbanistične zasnove letališča imajo soglasje Slovenski železnic. V 
okviru kranjskega občinskega prostorskega načrta ni v koliziji, kar je že dovolj za začetek 
razgovorov. Prikazali so realno možnost potniškega terminala Kranj sever, glede povezave z 
industrijsko cono Komenda pa se še dogovarjajo. 
 
Bojan Homan: 
- Oglasil se je kot predsednik komisije za kmetijstvo in povedal, da je komisija sprejela sklep, 
da je prvovrstne zemlje v Kranju škoda za pozidavo in jo je bilo v preteklosti preveč pozidane 
in opozoril na pozornost pri sprejemanju podrobnega prostorskega načrta. Menil je, da 
trgovske hiše Kranju ne prinašajo dodane vrednosti, v nasprotju z uvajanjem tehnologije, ki 
prinaša visoko dodano vrednost. Trgovske hiše pa se skrivajo za izrazom centralna dejavnost. 



Opozoril je, da danes kmetje v kranjski občini na prvi kmetijski zemlji ne morejo legalno 
postaviti ležečega silosa, vkopanega v zemljo zaradi nekaterih državnih veljakov, ki jim 
nasprotujejo, ker kazijo okolico. Predlagal je, da se ta problem vključi in organe opozori nanj 
ter se vse legalizira. Velik problem je tudi umestitev hleva v vaška naselja. Tehnologija je 
napredovala in zato so hlevi veliki, pri nestanovanjskih kmetijskih zemljiščih pa se srečujemo 
s problematiko streh. Država narekuje, da je naklon od 35 do 42 stopinj, kar pomeni pri hlevu 
velikem od 22 do 24 m, da je sleme visoko 14 m, kar kazi okolico. Menil je, da bi bilo 
smiselno, da se za take objekte naklon spremeni na 15 do 25 stopinj, kar pomeni, da se pri 
istih dimenzijah hleva sleme spusti na 7,5 m in poudaril, da bi bilo ta predlog vredno 
upoštevati. 
 
Stanislav Boštjančič: 
- povedal je, da se v zračni liniji približno enega kilometra predvidevata dve podobni coni in 
sicer Aerodrom polis na približno 30 ha in podjetnik Šolmajer, ki je v imenu Reifeisen-a kupil 
cca čez 20 ha za outlet trgovine in razne dejavnosti, ki se predvidevajo tudi v Hrastju. 
Zanimalo ga je ali je kakšna povezava med OPN Kranj in OPN Šenčur glede tistih zadev, ki 
bi koristile obema občinama, kot na primer štiripasovnica iz Kranja proti aerodromu. 
 
Borut Ulčar, RRD: 
- Povedal je, da so izdelovalci OPN-ja in razvoja poslovnih con ob letališču, ki se namerava 
širiti in je dimenzionirano v teh dokumentih na 5 milijonov potnikov na leto, kar je po 
njegovih predvidevanjih razvoj za cca. 15 do 20 let vnaprej, zato je celotno območje stavbnih 
zemljišč na letališču 200 ha. To ne pomeni, da bo tam gospodarska cona pomembna za 
lokalno sredino ampak bodo programi, ki bodo vezani na dejavnost letališča. Zraven pa se na 
20 ha predvideva outlet center, ki ni gospodarska cona ampak skupek trgovskih programov z 
izjemno nizkimi cenami, ki potrebujejo gravitacijska območja 2 do 5 milijonov potencialnih 
uporabnikov. Mestna občina Kranj pa na tem območju razvija to, da omogoči normalni razvoj 
gospodarstva pretežno lastnih gospodarskih subjektov, ki potrebujejo večje površine, vendar 
ne v samem mestnem jedru, kjer je problem z logistiko, ampak je to cona, ki je blizu 
avtocestne povezave in blizu načrtovane železniške povezave. Menil je, da so letališki in 
obletališki programi povsem drugačni od gospodarske poslovne cone, ki je mišljena za razvoj 
Kranja. 
 
Stanislav Boštjančič: 
- Menil je, da to, ker je povedal gospod Ulčar ne drži, ker je v Hrastju predvidena poslovno 
proizvodna cona ob robu zelene cone so določeni gostinske, trgovske in razvedrilne 
dejavnosti in isto je predvideno na Brniku. Vprašal je ali je možna cestna in energetska 
povezava, zanimalo ga je ali je možno vse skupaj spraviti na skupen imenovalec, da bo za vse 
skupaj cenejše. Zanimalo ga je ali se da kaj dogovoriti s Šenčurjem, da se bodo tisti, ki jim bo 
zanimivo to območje lahko nemoteno gibali in se odločali za nakupe in zabavo kjer jim bo 
ustrezalo, ker so razdalje majhne. Želel je vedeti ali bodo vsa ta področja med sabo povezana 
oziroma če ne bodo, bo to samo na škodo potrošnikov, ki bi se tam gibali. 
 
Borut Ulčar, RRD: 
- Povedal je, da so na nivoju občinskega prostorskega načrta navedli čim širšo izbiro 
dejavnosti, za ta dokument pa bo obvezno izdelati občinski podrobni načrt, kjer bodo jasno 
definirani programi, ki bodo usklajeni na lokalnem nivoju kot tudi z letališčem, da se ne bi 
podvajali.  
 



Župan Damijan Perne je zaradi predlaganega amandmaja predlagal 10 minutno 
prekinitev.  
 
Razprava na 4. točko Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah 
dolgoročnega in družbenega plana za območje mestne občine Kranj - predlog (druga 
obravnava) 
 
Danijela Bida Šprajc: 
V imenu predlagatelja k tej točki je povzela pripombe statutarno pravne komisije in sicer:  

� v 1. členu odloka naj se črta besedilo » odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega 
in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Ur.l. RS, št. 76/03, 
32/04, 22/06-popravek in 22/08-popravek)«,  

� črta se 2. odstavku ki navaja, da je spremembe in dopolnitve izdelala Regijska 
razvojna družba d.o.o. iz Domžal,  

� da se lahko sledi dejstvu, da mora biti grafika sestavni del odloka, je bil v 2. Členu 
dodan 3. Odstavek, ki se glasi: »grafični del sprememb je razviden iz projekta 
številka 50/08 dopolnitev 2009. 

� V 4. In 9. Členu se črta odstavku črta besedilo »bi bilo« in »čim prej« ter se doda  beseda 
»je treba«, 

V imenu predlagatelja je predlagala, glede na to, da so dobili sklep Ministrstva za okolje in 
prostor, da je plan usklajen z državnimi smernicami oziroma z državnimi nosilci urejanja 
prostora in zakon govori, da je sklep potrebno citirati v odloku, da se ta dikcija zapiše v 
preambuli, kjer bo navedeno, da se odlok sprejema na podlagi zakona, sklepa ministra in 
statuta MOK. 

• Povedala je še, da sta v 8. in 9. členu dve napaki, kjer se dodajajo tri vrstice, v uvodu 
pa je uporabljena dvojina. 

 
Mag. Franc Rozman: 
- Prosil je za krajšo prekinitev v zvezi z amandmajem, ki ga je predlagal in prosil podpisnike 
amandmaja, da se zberejo na kratek sestanek. 
 
Župan Damijan Perne je odredil 5 minutno prekinitev seje. 
 
Mag. Franc Rozman: 
- Povedal je, da so se sestali trije člani komisije za kmetijstvo, ki menijo, da je potrebno 
kmetijsko zemljo zaščititi in sklep, ki je bil oblikovan za sklepe delovnih teles ponovno 
oblikovali, prebral ga bo podžupan Velov. Poudaril je, da naj se župan do njega opredeli in če 
se z njim strinja, naj ga povzame. Povedal je še, da bodo mogoče nekateri podpisniki 
amandmaja, ki ga sedaj ne bo vložil imeli kakšne pripombe, ki naj jih tudi povedo. 
 
Igor Velov, podžupan: 
- Povedal je, da se pri 44c. členu, točka K: programska zasnova centralnih dejavnosti v 
Čirčah, nadaljuje z novim odstavkom: » v pripravi podrobnih načrtov tega območja, se 
posebna pozornost posveti smiselnosti umestitve predvidenih dejavnosti v prostor in se da 
prednost kmetijsko proizvodni dejavnosti oziroma dejavnosti, ki prinaša visoko dodano 
vrednost.« 
 
Župan Damijan Perne je ta sklep povzel in kot svoj amandma dal na glasovanje naslednji 
 
AMANDMA: 



 
V 44c. členu odloka se točka k) Programska zasnova centralnih dejavnosti v Čirčah dopolni z 
novim odstavkom: »V pripravi podrobnih načrtov tega območja se posebna pozornost posveti 
smiselnosti umestitve predvidenih dejavnosti v prostor in se da prednost kmetijsko 
proizvodnji dejavnosti oziroma dejavnosti, ki prinaša visoko dodano vrednost.« 
 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
Ker ni bilo druge razprave je dal predsedujoči župna, Damijan Perne na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega 
in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (druga obravnava) s sprejetim 
amandmajem. 
 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO URBANISTIČNE 
ZASNOVE MESTA KRANJA – PREDLOG (DRUGA OBRAVNAVA) 
 
Danijela Bida Šprajc: 
povedala je, da predlagatelj povzema pripombe statutarno pravne komisije 

1. člen: 
� v prvem odstavku se črta besedilo »o prostorskih ureditvenih pogojih za 

morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list RS, štev. 
72/04, 79/04-popravek, 68/05, 22/06-popravek, 138/06-popravek, 16/07-
avtentična razlaga, 22/08-popravek in 125/08-popravek)«, to besedilo pa se 
doda k naslovu kot podnaslov, 

� dikcija  drugega odstavka se poenoti z ostalimi petimi odloki, tako da ne bo 
navedeno, da je spremembe in dopolnitve izdelala Regijska razvojna družba d.o.o., 
ampak so navedene samo številke projektov in grafičnih prilog 

11. člen: v točki 3.39 se pred besedo »ceste« doda beseda »osi« ter spremeni odmik »6m« 
na »9m«. 

Dopolnilni predlog predlagatelja je še, da se poseg, ki je v grafiki označen pod številko 33, to 
je širitev kmetije Strupi iz gradiva umika in bo širitev kmetije obravnavana v občinskem 
prostorskem načrtu. 
 
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči župna, Damijan Perne na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (druga obravnava). 
 
Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 



6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKE CELOTE 
DOBRAVE, SORŠKO POLJE, ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE IN 
URBANISTIČNE ZASNOVE GOLNIKA - PREDLOG (DRUGA 
OBRAVNAVA) 
 
Danijela Bida Šprajc: 
- Povedala je, da tudi v tem odloku povzemajo pripombe statutarno pravne komisije, ki je 
poudarila, naj se vse uvodne določbe prvega člena poenotijo. 
 
Bojan Homan: 
- Vprašal je ali je pobudo, ki je bila dana v obrazložitvi glede naklonov hlevov potrebno 
posebno zavzeti. Menil je, da je potrebno to zapisati za vsa področja, ker ne vidi smisla v 
gradnji hlevov s takim naklonom, kot je predviden. 
 
Danijela Bida Šprajc: 
- Povedala je, da v samem odloku o PUP podeželje te določbe o arhitekturnem oblikovanju 
niso bile spremenjene, pri sami pripravi OPN-ja pa bodo skušali z nosilci urejanja prostora to 
uskladiti, vendar v vseh območjih verjetno ne bo možno zaradi varstva kulturne dediščine. 
Glede postavitve silosov pa je povedala, da je država razveljavila pravilnik, po katerem so se 
prej lahko postavljali samo v 20 metrskem pasu. V OPN-ju pa so še vedno obdržali, da se 
kmetijski pomožni objekti v 20 metrskem pasu kmetij lahko postavljajo tudi na kmetijska 
zemljišča. 
 
Bojan Homan: 
- Povedal je, da ga ravno to moti pri kmetijah v Bitnjah, ker se zadaj v vas kmetije ne morejo 
seliti, zaradi drugih hiš, spredaj pa se ne morejo seliti zaradi ceste, selijo se lahko samo na 
Sorško polje, kar pa presega 20 m pas in zato bi morali ta 20 m pas izločiti. Menil je, da sta v 
tem primeru vasi Bitnje in Žabnica izjemi. 
 
Danijela Bida Šprajc: 
- Povedala je, da bodo to v OPN še enkrat proučili. 
 
Aleš Sladojevič, direktor občinske uprave: 
- Vprašal je podžupana Homana, če se lahko ta problem smatra kot pripombo, ki jo bodo 
upoštevali pri sprejemu OPN-ja in se bo takrat skušal ta problem rešiti. 
 
Bojan Homan: 
- Povedal je, da opozarja na ta problem zato, ker so na seji prisotni pripravljavci, ki so 
strokovnjaki in da bo prišlo do zaključkov. 
 
Aleš Sladojevič, direktor občinske uprave: 
- Povedal je, da se bo njegova pripomba upoštevala v fazi priprave OPN-ja in se bo takrat 
skušala rešiti. 
 
Mag. Franc Rozman: 
- Povedal je, da je Bitnje vzdolžno naselje in za naravno krajino bi bilo lepo, da bi ostalo tako, 
da je so eni strani ceste stavbe, na drugi pa vzdolžne njive. Vendar pa so vsi kmetje v 
Sloveniji postavljeni pod enake pogoje. Če je kmet nekdo, ki ščiti naravno krajino, ga je treba 
upoštevati kot javnega uslužbenca. Glavna vloga kmeta ni samo pridelava hrane ampak tudi 



ohranjanje krajine. Država je varovalko o silosih odstranila, tu pa sami vedo, da bi bilo lepo, 
če ne bi bili na drugi strani ceste, vendar je potrebno kmetom nekaj ponuditi. 
 
Jože Lombar: 
- Povedal je, da zakon sedaj predpisuje, da kmetje gnojevko iz gnojnih jam lahko vozijo šele 
po šestih mesecih, česar pa kmetje ne morejo imeti na dvorišču. Zato naj stroka oceni na 
katerih zemljiščih lahko naredijo gnojne jame. Problem postavitve silosov se pojavi v vseh 
gosto poseljenih gručastih naseljih, kjer se jih ne da postavljati. 
 
Aleš Sladojevič, direktor občinske uprave: 
- Povedal je, da je to, kar je povedal svetnik Lombar dopolnitev pripombi komisije za 
kmetijstvo in bo v postopku sprejemanja OPN. 
 
Janez Jereb: 
- V 9. členu odloka je povedal, da je čudna slovenščina, ki je ne razume: »v območju je v čim 
večji možni meri potrebno ohraniti visokodebelni sadovnjak. V primeru odstranitve 
visokodebelnih dreves je te obvezno nadomestiti z novimi v enakem obsegu«.  
 
Aleš Sladojevič, direktor občinske uprave: 
- Pojasnil je, da smiselno verjetno vsi razumejo kaj to pomeni, spremeniti se pa ne da, ker je 
to pogoj enega od soglasodajalcev in je tekst prepisan iz njihovega mnenja. 
 
Stanislav Boštjančič: 
- Menil je, da če se v odloku ne sme spremeniti niti besede, naj jih v bodoče pripravlja država 
v obliki podzakonskega akta. Predlagal je, da se z amandmajem spremeni stavek iz katerega 
se izpusti »v enakem obsegu«. 
 
Župan je amandma povzel in po končani razpravi dal na glasovanje naslednji 
 
AMANDMA:  
 
V zadnjem stavku 9. člena odloka se za besedo »novimi« postavi pika, ostalo besedilo se črta.  
 
Sprejeto soglasno ( 23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
 
 
Ker ni bilo druge razprave je dal predsedujoči župna, Damijan Perne na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega 
in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (druga obravnava) s sprejetim 
amandmajem. 
 
Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
7. ODLOK O STRATEŠKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE 
KRANJ – DOPOLNJENI OSNUTEK (PRVA OBRAVNAVA) 
 



Stanislav Boštjančič: 
- Povedal je, da je ta odlok pravno politično predvolilno gradivo, v kateri je veliko parol, ki v 
odlok ne spadajo. Menil je, da se politični del lahko črta iz odloka.  
 
Župan Damijan Perne: 
- Pojasnil je, da je bilo uporabljeno tako izrazoslovje, kot v strategiji. 
 
Aleš Sladojevič, direktor občinske uprave: 
- Povedal je, da sam razume, da mora biti nekaj političnega jezika v odloku, ker je to 
dokument s katerim se bo občina predstavljala proti državi. 
 
Stanislav Boštjančič: 
- Menil je, da se občina lahko predstavlja proti državi z drugimi zadevami, ne pa s pravnimi 
predpisi, kot so na primer odloki. Predstavljanje bi moralo biti s pametno realizirano politiko 
in ne s parolami v odlokih. 
 
Danijela Bida Šprajc: 
- Pojasnila je, da je država sprejela strategijo v kateri je omrežje naselij, kjer je Kranj določen 
kot središče nacionalnega pomena. 
 
Župan Damijan Perne je povedal, da bodo do tega opredelili in dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se dopolnjeni osnutek odloka o občinskem strateškem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj – prva obravnava. 
 
Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
8. ODLOK O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE 
KRANJ– DOPOLNJENI OSNUTEK (PRVA OBRAVNAVA) 
 
Darko Jarc: 
- Nadaljeval je svoje izvajanje iz začetka seje in dopolnil, da vlaga pobudo, da se v nadaljnjih 
postopkih sprejema IPN-ja upoštevajo vsi predlogi razvidni iz dokumentacije krajevne 
skupnosti Primskovo, kjer so dikcije točne in prosil, da se do sprejetja vseh ustreznih 
prostorskih aktov na tem zemljišču o katerem teče razprava vzpostavi moratorij do kakršnega 
koli posega na tem zemljišču. Prosil je, da se mestni svet do tega opredeli ali da se oblikuje 
pravna formulacija v takem smislu, da je jasna. 
 
Aleš Sladojevič – direktor občinske uprave: 
- Pred časom je bil sprejet sklep, da mora Mestne občina Kranj umakniti vsa soglasja za 
gradnjo na tem področju, za katero je bilo gradbeno dovoljenje že izdano. Mestni svet lahko 
sprejme nalogo, da občina ne sme izdajati kakršnihkoli potrebnih soglasij za gradnjo, težko pa 
sprejem pavšalno moratorij na nek dokument, ker ga je potrebno objaviti v Uradnem listu, v 
nasprotnem primeru za upravno enoto, ki izdaja gradbena dovoljenja, ne bo zavezujoče. 
Zadevo je skušal pomiriti tako, da občina ne bo sodelovala s soglasji v postopkih kakršnekoli 
izdaje gradbenega dovoljenja. 
 



Darko Jarc: 
- Zato je želel, da se oblikuje pravna formulacija na ta način, da se mogoče v nadaljnjih 
postopkih z ustrezno mediacijo, lastnika zemljišča in vse zainteresirane stranke v postopku 
spravi za skupno mizo, da bo prišlo do skupne rešitve, ker je bilo do sedaj od leta 2004 danih 
veliko predlogov, ustreznih odgovorov pa ni bilo. Zato je predlagal, da se mestni svet opredeli 
do ali moratorija ali do kakšne druge pravne formulacije, da MOK ne da soglasja za 
kakršenkoli poseg na tem zemljišču do rešitve vseh pravnih in prostorskih ureditvenih aktov.  
 
Aleš Sladojevič – direktor občinske uprave: 
- Ponovno je opozoril, da gre za relativno pravno zapleteno zadevo. Predlagal je, da se skuša 
skupaj z njimi najti rešitev, ki jo bo obravnaval mestni svet. Odločitev občine v OPN-ju pa je, 
da sledi predlogu stanovalcev in nazaj spreminja namembnost. 
 
Darko Jarc: 
- Predlagal je, da se na tej seji oblikuje ustrezna dikcija, do katere naj se mestni svet opredeli.  
 
Aleš Sladojevič – direktor občinske uprave: 
- Povedal je, da se tega s tem prostorskim dokumentom ne da reševati. Vse kar želijo 
stanovalci predlog že vključuje, ker namembnost že spreminjajo, za aktualno rešitev pa se v 
tem trenutku ne da na seji oblikovati ad hoc rešitve. Obljubil je, da MOK v času do naslednje 
seje ne bo dala nobenega soglasja, najti pa bo potrebno ustreznejšo rešitev, ki bo vzdržna. 
 
Darko Jarc: 
- Predlagal je, da do naslednje seje pripravijo, lahko tudi na skupnem sestanku, ustrezno 
dikcijo dokumenta, ki bi pravno formalno prenesel vse možne variante, na aprilski seji pa se 
mestni svet do tega opredeli. 
 
Bojan Homan: 
- Pojasnil je, da je bilo v letu 2003 oz. 2004 zemljišče na Primskovem za kulturnim domom 
zazidljivo, tam kjer je obnovljena dvorana kulturnega doma. Krajani so že takrat nasprotovali 
temu, da je to zemljišče zazidljivo. Krajani bi si želeli na tem področju urejen park s 
parkirnimi površinami, ki jih na tem področju primanjkuje. Investitor, ki na tem področju 
zaradi nasprotovanja ni mogel graditi, je za zemljišče ponudil zelo visoko odkupno ceno. 
Pripravljen pa je parcelo menjati za druga zazidljiva stavbna zemljišča. Pogajanja še tečejo, in 
če bo prišlo do dogovora, je prosil mestni svet, da prisluhne krajanom in da se takrat, ko bodo 
znane rešitve glasuje v korist krajanov. 
 
Aleš Sladojevič – direktor občinske uprave: 
- Dopolnil je podžupana Homana in povedal, da bo mestni svet naredil največ z 
izglasovanjem tega odloka v prvi obravnavi, ker sledi pobudi stanovalcev in spreminja 
namembnost. 
 
Stanislav Boštjančič: 
- Opozoril je na določila 94. člena poslovnika, ki določa, kaj se dela v prvi obravnavi odloka: 
» se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih 
rešitvah. Po končani obravnavi svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov sprejme 
stališča in predloge o odloku.« Poudaril je še, da je pomemben tudi 95. člen : » pred začetkom 
druge obravnave mora predlagatelj pripraviti spremembo besedila predloga odloka, pri čemer 
na primeren način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma jih utemeljeno 



zavrne.« Menil je, da se morajo danes sprejeti vsi predlogi, pri drugi obravnavi pa se mora 
predlagatelj do njih opredeliti in jih utemeljeno zavrniti. 
 
Janez Jereb: 
- Povedal je, da je na strani 44 tega odloka, v tretji alineji navedeno, da je priključitev na 
plinovodno omrežje za stavbe obvezna, kar se ponovi še nekajkrat. Zanimalo ga ječ, če niso 
že enkrat te dikcije definirali tako, da ni obvezna, če so lahko tudi drugi energetski sistemi. 
 
Aleš Sladojevič – direktor občinske uprave: 
- Povedal je, da je v odloku o oskrbi s plinom taka formulacija in predlagano je, da se 
spremeni, da je plin obvezen v kolikor ne gre za obnovljive vire energije. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Damijan Perne na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se dopolnjeni osnutek odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 
– prva obravnava. 
 
Soglasno sprejeto (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 
 
 
9. ODLOK O STATUSNIH SPREMEMBAH JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE 
LEKARNE – HITRI POSTOPEK IN DOGOVOR O UREDITVI MEDSEBOJNIH 
PREMOŽENJSKO PRAVNIH RAZMERIJ V ZVEZI Z DELITVIJO PREMOŽENJA 
JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE – HITRI POSTOPEK 
 
Uvodno poročilo je podal Uroš Korenčan, vodja oddelka za družbene zadeve. Povedal je, da 
se sprejem tega odloka vleče že iz leta 2005, ker med 17 občinami ustanoviteljicami ena ni 
soglašala. V tem času je ustanoviteljic že 18, v odlok pa je vključen amandma občine 
Radovljica, ki ga v preteklosti edina ni potrdila. 
 
Stališča odborov in komisij: 
 
Župan Damijan Perne je povedal, da se je pripomba statutarno pravne komisije upoštevala, 
odbor za družbene dejavnosti pa je z odlokom soglašal. 
 
Razprava: 
 
Janez Jereb: 
- Opozoril je, da je v gradivu delitvena bilanca navedena še v slovenskih tolarjih in vprašal, če 
je možno, da se gradivo posodobi. 
 
Uroš Korenčan: 
- Povedal je, da so v gradivu dodatki in sicer je spremenjen naslov občine Cerklje in narejena 
je prevedba iz tolarjev v evre. Vse to spada h gradivu. 
 
Po končani razpravi je dal župan Damijan Perne na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 



 
Sprejme se Odlok o statusnih spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne in Dogovor o 
ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja javnega 
zavoda Gorenjske lekarne. 
 
Sprejeto z večino glasov ( 20 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 
 
VODENJE SEJE JE PREVZEL PODŽUPAN IGOR VELOV. 
 
10. A. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 
JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA KRANJ 
– HITRI POSTOPEK 
B. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
ZAVODA GLASBENA ŠOLA KRANJ – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO – 
SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Uvodno poročilo je podal Uroš Korenčan, vodja oddelka za družbene zadeve. Sprememba je 
potrebna zaradi spremembe zakona, kjer se povečuje zastopanost zaposlenih v svetu zavoda. 
Druga sprememba je zato, ker so ugotovili, da med dejavnostmi ni vključene prodaje vstopnic 
in nosilcev zvoka, ki jo sedaj dodajajo. Čistopis pa je zato, da ima zavod ažuren odlok.  
Statutarno pravna komisija je ugotovila, da ima zavod v čistopisu naveden sedež zavoda na 
dveh lokacijah, kjer zavod opravlja dejavnost. Zato je bil pripravljen amandma k čistopisu, 
kjer se to popravlja. So se pa uskladili, da se Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj doda še en član in 
sicer se v spremembo vnese tekst predlaganega amandmaja k čistopisu. Besedilo 1. člena 
sprememb se glasi: »Sedež zavoda je na naslovu Poštna ulica 3, Kranj, zavod pa svojo 
dejavnost opravlja tudi na naslovu Trubarjev trg 3, Kranj.«  
 
Stališča odborov in komisij: 
 
Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da je potrebno 
spremeniti tretji člen po hitrem postopku in menil, da se prečiščeno besedilo danes ne da 
sprejeti, ker mora biti sprememba najprej veljavna. Šele ko bo sprememba veljavna in to je 
15. dan po objavi v Uradnem listu, takrat šele lahko obravnavajo prečiščeno besedilo. Po 112. 
členu poslovnika, pa se lahko prečiščeno besedilo samo objavi.  
 
Predsedujoči, podžupan Igor Velov je povzel, da potem lahko glasujejo samo o 10. A točki in 
ker ni bilo več razprave je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Glasbena šola Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (20 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
11. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ 
– 1. OBRAVNAVA 
 



Uvodno poročilo je podal Simon Naglič, vodja Oddelka za razvoj in investicije. Glede 
pripomb obeh komisij, ki sta obravnavali odlok, je povedal, da bodo v večji meri sprejete; 
nesprejete pripombe se bodo pisno obrazložile do druge obravnave odloka.  
 
Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravna komisije, je povedal, da je imela komisija 
naslednje pripombe:  
- upravi se predlaga, da je to prva obravnava; 
- 4. člen: uprava naj glede 1. odstavka pojasni, kdo odgovarja za razliko, ki presega 

subsidiarno odgovornost; 
- 5. člen:  

• uprava naj razmisli, kako bi se lahko besedilo 3. odstavka preneslo v 6. člen, 
• v 4. odstavku se besedilo črta; 

- 13. člen: uprava naj razmisli o morebitni razširitvi izobrazbenih pogojev za imenovanje 
direktorja. 

 
Komisija za turizem: 
1. Komisija za turizem predlaga, da se pristojnosti  iz 4. odstavka 5. člena predlaganega 
odloka zapišejo tako, da se te pristojnosti urejajo znotraj statuta Zavoda za turizem Kranj. V 
statutu se opredeli, za katere vrste posameznih programov oz. projektov gre, morebitna višina 
in kdo je soglasodajalec za posamezen posel. V odloku naj bo zapisano, da se to ureja v 
statutu. 
2. Komisija za turizem daje pobudo, da se v zvezi z 8. členom predlaganega odloka uredi 
imenovanje predstavnika delavcev in predstavnika zainteresirane javnosti v Svet zavoda z 
notranjim aktom Zavoda za turizem Kranj. 
3. Komisija za turizem predlaga, da se 1. odstavek 5. člena predlaganega odloka dopolni z 
alinejo, ki se glasi: »- koordiniranje subjektov na področju turizma in drugih subjektov ter 
vodenje registra turističnih aktivnosti«. 
4. Komisija za turizem predlaga, da se 1. alineja 1. odstavka 13. člena predlaganega odloka 
spremeni tako, da se glasi: »- ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali druge 
ustrezne smeri«. 
 
Ker razprave ni bilo, je dal predsedujoči, podžupan Igor Velov, na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj – prva obravnava. 
 
Sprejeto z večino glasov (20 PRISOTNIH; 18 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
12. ODREDBA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODREDBE O DOLOČITVI 
JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA, NJENA 
VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA 
 
Uvodno poročilo je podaj Simon Naglič, vodja oddelka za razvoj in investicije. Na pobudo 
trgovcev in gostincev v starem mestnem jedru se podaljšuje brezplačna ura parkiranja na 
parkiriščih na Hujah ob Likozarjevi cesti, na parkirišču pri Čebelici in na parkirišču pri Zlati 
ribi podaljša iz ene na dve uri. 
 



Igor Velov je dodal, da parkirišči pred Avlo MOK in ob Zdravstvenem domu dobro 
funkcionirata, ostala pa niso tako dobro zasedena. 
 
Stališča odborov in komisij: 
 
Komisija za krajevne skupnosti se je strinjala s predlogom. 
 
Razprava: 
 
Andrej Urbanc: 
- Zanimalo ga je ali slaba zasedenost parkirišč implicira kaj drugega, bolj vsebinskega. Za 
projekt parkiranja v Kranju je vprašal če je bil tako slabo zamišljen, da ga je po kratkem času 
potrebno spreminjati. Želel je vedeti kakšen je smisel projekta parkiranja, kakšne so bile 
osnovne koncepcije tega projekta, ker ena pobuda spremeni cel koncept in se jo avtomatsko 
sprejme in zanimalo ga je, če stanovalci pridejo s svojo pobudo, če se jo bo tudi upoštevali. 
Povedal je, da ga moti, da se o parkiranju v Kranju govori parcialno. Če se že zaračunava 
parkiranje bi se lahko istočasno omogočilo cenejši javni prevoz. 
 
Igor Velov: 
- Pojasnil je, da se gre v spremembo zato, ker je bilo prej parkirišče zastonj, ampak ves čas 
zasedeno s tistimi, ki tam živijo in s tistimi, ki tam delajo. S parkirnino so želeli, da se 
parkirišča sprostijo za nekoga, ki pride po opravkih in ima lahko zastonj. Ugotovili so, da je 
brezplačna ura premalo, zato se podaljšuje na dve.  
 
Andrej Urbanc: 
- Povedal je, da ni proti temu, pogreša pa ozadje, da bi razumel kontekst parkiranja v Kranju.  
 
Igor Velov: 
- Pojasnil je, da sedaj pri zdravstvenem domu na parkirišču sedaj parkira dnevno okrog 700 
avtomobilov, prej jih je samo okrog 150.  
 
Mag. Franc Rozman: 
- Predlagal je, da se s sprejemanjem ne hiti. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, 
kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja. 
 
Sprejeto z večino glasov (20 PRISOTNIH; 18 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
13. PREDLOG CEN ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 
 
Uvodno poročilo je podal Aleksander Sašo Zupan, direktor javnega podjetja Komunala Kranj 
in povedal, da je bil julija 2009 sprejet predlog cen komunalnih storitev. V tem času jim je 
uspelo dobiti novega izvajalca odvoza smeti, tako da jih ne bodo vozili sami. Predlagajo, da 
cene, ki veljajo še ta dan, veljajo do 30. 6. 2010, po tem datumu, ko bo že uvedeno ločeno 



zbiranje odpadkov pa predlagajo, da se bo lahko cena odlaganja znižala za 10 %, kot imajo 
izkušnje iz Cerkelj. Poudaril je še, da danes na primer 5 članska družina s 120 l posodo 
plačuje 16,51 €/mesec za odvoz. Po novem pa naj bi z novim zabojnikom za embalažo z 
rumenim pokrovom in zabojnikom za biološke odpadke, ki bi ga delil s sosedi, bo plačilo 
11,58 €, kar pomeni, da se bo občanom poznalo skoraj za tretjino bo ceneje. Delitev 
zabojnikov pa bo potekala v aprilu. 
 
Stane Štraus: 
- Opozoril je, da so svetniki na mizo prejeli novo gradivo za to točko, ki ima dopolnjene 
sklepe. Poudaril je, da delajo na tem, da se cene odpadkov znižajo in izrazil upanje, da bo svet 
potrdil predlagane sklepe, da bo omogočeno nemoteno opravljanje dejavnosti in vseh 
nadgradenj, kot je ločeno zbiranje odpadkov. 
 
Stališča odborov in komisij: 
 
Janez Jereb, predsednik odbora za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo je 
povedal, da so na odboru želeli še podatek o primerjavi stroškov, če se vozijo odpadki v Celje, 
kjer je cena 174 €/tono. Želeli so relacijo, kaj pomeni cena/l proti toni oddanih odpadkov, kar 
pa niso dobili. Povedal je še, da bo po novem pri občanih, ki imajo sedaj na primer 120 l 
zabojnik, potem pa bo imel 3- 80 l , volumen podvojen. Zanimalo ga je ali bo cena za liter 
ostala ista ali bo odločujoča cena za tono. Želel je vedeti, zakaj je še vedno potreben 
neugoden cenovni sistem še 5 mesecev. 
 
Beno Fekonja, član odbora za finance je povedal, da se je odbor strinjal s tem, da cene veljajo 
6 mesecev in da se pripravi informacija kako je z rešitvijo odlaganja odpadkov v MOK in da 
dobijo kompletno kronologijo po sprejetju operativnega programa, ter da se navede 
povzročitelje.  
 
Aleksander Sašo Zupan: 
- Povedal je, da so izračuni glede litrov drugačni. Do sedaj se je 120 l zabojnike odvažalo 
enkrat tedensko, kar pomeni 480 l/mesec, je šlo v deponiranje na odlagališče. Po novem bo 
posameznik lahko imel tri 80 l zabojnike, vendar se bo zabojnik z ostalimi komunalnimi 
odpadki praznil na 14 dni na deponijo, kar pomeni 160 l na deponijo in ne več 480 l. Za 
smetnjake z rumenim pokrovom se deponiranje ne plača, ker gredo ti odpadki drugam. 
Biološki odpadki pa se bodo tudi deponirali, vendar kot proučujejo je 80 l zabojnik za 
biološke odpadke dovolj za 3 ali celo 4 družine. 
 
Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se na komisiji niso 
strinjali s predlaganimi sklepi ampak želijo, da je cena bistveno nižja. Če pa bi bilo gradivo, ki 
je danes na voljo pripravljeno že v ponedeljek, pa bi komisija verjetno zavzela drugačen 
sklep. 
 
Razprava: 
 
Bojan Homan: 
- Ni se mu zdelo logično, da bo zdaj vsako gospodinjstvo imelo 3 zabojnike, oziroma bodo 
zabojniki za biološke odpadke lahko skupni, za kar je dvomil, da bo izvedljivo. Zanimalo ga 
je še kaj je zdaj z deponijo Kovor o kateri je bilo v preteklosti toliko govora. Želel je vedeti 
zakaj je zdaj potrebno smeti voziti v Logatec in ne v Tržič, ki je bistveno bližji. Menil je, da 
bi lahko cene znižali že takoj in ne šele julija. 



 
Stane Štraus: 
- Situacije okrog deponije Kovor ni želel komentirati. Kovor je Ministrstvo za okolje in 
prostor opredelilo kot regijsko deponijo, vendar pa ne funkcionira tako. Poudaril je, da je po 
novem predpisana obdelava odpadkov, kar pomeni, da se neobdelanih odpadkov ne da več 
odlagati na deponije. Trenutno je še obdobje, ko se nadzor nad obdelavo še ne izvaja zelo 
strogo. Obdelava prinaša višje cene ne glede na to na katero deponijo se odlaga. Po novem 
strožji standardi varovanja okolja pomenijo višje cene, čemur se ne da izogniti. Poudaril je, da 
je povprečna cena finančnega jamstva za zapiranje deponij višja, kot je bilo pred leti celotno 
odlaganje odpadkov. Povedal je še, da se maksimalno trudijo, da bi s projektom ločenega 
zbiranja odpadkov prišli do rezultatov in menil, da bodo prvi rezultati vidni že čez nekaj 
mesecev. Ko pa bo ločevanje odpadkov zaživelo pa bodo lahko cene odvoza odpadkov še 
dodatno znižane.  
 
Jože Lombar: 
- Povedal je, da sam biološke odpadke kompostira, zato ga je zanimalo, zakaj mora imeti 
zabojnik za biološke odpadke, ker v tem ne vidi smisla. Želel je vedeti kakšna bo potem cena 
zanj, če takega zabojnika ne bo uporabljal in če ga bodo zaradi tega preganjali. Povedal je še, 
da nekaj mesecev ni imel nič odpadkov, ker je vse pokuril in žele vedeti, zakaj mora plačevati 
odvoz odpadkov, kljub temu, da jih nima. 
 
Aleksander Sašo Zupan: 
- Pojasnil je, da Komunala Kranj ponuja, da ima vsako gospodinjstvo lahko 3 smetnjake, 
vendar to ni nujno. Povedal je še, da lahko vsak na njihovi spletni strani preveri koliko bo 
plačeval odvoz odpadkov glede na občino, velikost in število zabojnikov, ki jih bo imel. Zakaj 
pa se trenutno cene odvoza odpadkov ne morejo znižati pa je pojasnil, da na ta dan pogodba 
za odvoz z nižjimi cenami še ni podpisana in ne velja. Zato je njihov predlog tak kot so ga 
svetniki prejeli, želja pa je, da bi imeli čim manj odpadkov in da bi bili odvozi čim manjkrat. 
Poudaril je še, da si želijo, da bi se smetnjaki z navadnimi odpadki pobirali samo enkrat 
mesečno. 
 
Jože Lombar: 
- Zanimalo ga je kakšen bo njegov račun, če ne bo imel smetnjaka za biološke odpadke. 
 
Aleksander Sašo Zupan: 
- Pojasnil je, da če takega smetnjaka ne bo imel, ga tudi ne bo plačeval. 
 
Stanislav Boštjančič: 
- Strinjal se je s svetnikom Lombarjem in poudaril, da ima občutek, da so ti ukrepi predvolilni 
ukrep in poudaril, da dolgoročno tem izračunom ne verjame. Zanimalo ge je, kaj se bo 
zgodilo, če sklepov na tej seji ne bi sprejeli. Ali bodo cene teh 5 mesecev ostale 
nespremenjene in menil, da če ostanejo nespremenjene nima smisla, da sklep sploh sprejmejo. 
 
Igor Velov, podžupan: 
- Povedal je, da ko so zadnjič cene povečali so jih za pol leta in takrat je bilo povedano, da 
bodo čez pol leta cene ponovno na mestnem svetu. Poudaril je, da če sklepov ne bodo sprejeli, 
bodo cene na ravni, kot so bile pred podražitvijo pred pol leta. 
 
Stane Štraus: 



- Poudaril je, da je sklep danes potrebno sprejeti zato, da se bo dejavnost lahko normalno 
izvajala. Sklepa sta dva in sicer prvi ohranja tako raven cen, kot je bila v zadnje pol leta, drugi 
pa od 1. 7. 2010 to raven nekoliko zniža. Če pa se bo raven cen še nadalje zniževala pa bo 
odvisno od tega kako hitro bo sistem ločevanja odpadkov zaživel v praksi.  
 
Aleksander Sašo Zupan: 
- Dopolnil je, da so ta predlog znižanja cene naredili na podlagi pol letnih izkušenj v občini 
Cerklje, kjer že ločeno zbirajo odpadke in imajo tako 35 % manj odpadkov. 
 
Nada Mihajlović: 
- Zanimalo jo je ali so cene po občinah različne in če so različne kaj je razlog. 
 
Aleksander Sašo Zupan: 
- Povedal je, da je bila do sedaj cena za vse občine, ki jih pokriva javno podjetje Komunala 
Kranj enaka, v bodoče pa ko bo uvedeno ločevanje bo lahko spet enaka. 
 
Nada Mihajlović: 
- Povedala je, da je na okrogli mizi o odpadkih poslušala, da se je župan Cerkelj pohvalil, da 
je uspel z znižanjem cen. 
 
Stane Štraus: 
- Povedal je, da ta podatek drži. Ko bo v Kranju zaživel sistem ločenega zbiranja odpadkov, 
so tudi pri nas predvidene nižje cene, o čemer govori drugi sklep. Poudaril je še, da je občina 
Cerklje velika toliko kot ena večjih krajevnih skupnosti v MOK in je tak projekt lažje izvajati 
tudi zato, ker imajo veliko manj večstanovanjskih objektov. 
 
Igor Velov, podžupan: 
- Ponovil je, da prvi sklep pomeni samo to, da cene ostanejo na isti ravni, kot so bile v 
preteklih 6 mesecih, drugi sklep pa je, da se bo lahko cena znižala po zgledu Cerkelj. 
 
Andrej Dolenc: 
- Zanimalo ga je ali v zadnje pol leta v Cerkljah plačujejo manj, kot v Kranju, ker ločeno 
zbirajo odpadke. Želel je še vedeti kdaj se bo začelo z odvozom na 14 dni in kako nameravajo 
nadzorovati ločevanje odpadkov. 
 
Stane Štraus: 
- Povedal je, da bo inšpekcija pregledovala zabojnike, kazni bodo kar visoke. Povedal je še, 
da je sklep potrebno sprejeti, da bo imelo podjetje Komunala Kranj potrjene cene, v 
nasprotnem primeru bo v tem podjetju nastajala izguba, ki jo bo potrebno pokriti iz 
občinskega proračuna. 
 
Saša Kristan: 
- Povedala je, da so ljudje že postali ekološki in da jih veliko že zdaj ločeno zbira odpadke, 
zato je menila, da bi se cene že takoj lahko znižale za 10 % in predlagala, da se to naredi. 
 
Borut Zatler: 
- Zanimalo ga je kako bo z večstanovanjskimi zgradbami v Kranju, kjer se sedaj pobirajo 
odpadki dvakrat tedensko. Zanimalo ga je ali se bo cena prepolovila, če se bo pobiralo enkrat 
tedensko. V okolju kjer stanuje se že obnašajo ekološko in zabojnik, ki ga imajo in so ga že 



zmanjšali še vedno ni poln ob odvozih, zato je želel vedeti ali bodo v bodoče lahko na to kaj 
vplivali. 
 
Marija Pivk Oman: 
- Poudarila je, da cena ostaja enaka ne glede na to, kolikokrat tedensko je odvoz. Pri odvozu 
na 14 dni, se upošteva faktor 0,5 na količino. Zato je cena v Cerkljah tudi nižja. Cena povsod 
ostaja enaka, ker je cena, ki jo podjetje plačuje izvajalcem deponiranja je ena. Pri 
večstanovanjskih objektih je sistem enak, kot pri individualnih hišah, zabojniki se lahko 
zamenjajo za manjše. Ponovila je, da se frekvenca odvozov se razpolavlja in s tem količina 
zaračunanih litrov za deponiranje. 
 
Igor Velov, podžupan: 
- Predlagal je, da se sprejmeta samo drugi in tretji sklep, ki pomeni znižano ceno za 10 %, s 
tem, da cene veljajo od 1. 4. 2010 dalje. 
 
Stanislav Boštjančič : 
- Predlagal je 5 minutno prekinitev seje 
 
Igor Velov, podžupan: 
- Ponovil je, da če se s prejme drugi sklep, bodo cene za 10 % cenejše, poleg tega pa se bo še 
manj plačevalo zaradi drugačnega načina zbiranja. Prvi sklep se črta, glasovalo se bo o 
drugem sklepu, s spremembo datuma, tretji sklep pa ostane. 
 
 
Janez Jereb: 
- Želel je vedeti kdaj bo Komunala Kranj pričela s tehnologijo, ki jo obljublja že 6 let in to je 
tehtanje smeti, ključavnice na zabojnikih in čipi. Menil je, da je sedanje plačevanje 
nesprejemljivo. Stroški opremljanja vozil s čipi je po njegovem mnenju bistveno manjši, kot 
sistem, ki je sedaj uveljavljen. Želel je odgovor. 
 
Aleksander Sašo Zupan: 
- Povedal je, da so s čipi označeni vsi smetnjaki, ki bodo dostavljeni od prihodnjega tedna, od 
6. 4. 2010 dalje. Za vse smetnjake, ki imajo logotip Komunala Kranj bodo čipiranje izvedli v 
aprilu in maju in naredili kataster. V bodoče lahko preidejo na sistem, da bodo vsako 
praznjenje stehtali. 
 
Janez Jereb: 
- Zanimalo ga je kdaj bo prišlo do tehtanja. 
 
Aleksander Sašo Zupan: 
- Pojasnil je, da bodo najprej samo šteli odvoze, tehtanje pa se lahko uvede že v prihodnjem 
letu. 
 
Beno Fekonja – obrazložitev glasu: 
- V imenu svetniške skupine SD je pojasnil, zakaj bodo podprli predlog. Povedal je, da je 
kriza s smetmi privedla do tega, da se politike ločenega zbiranja odpadkov lotevajo aktivneje, 
kar je pripeljalo do tega, kaj narediti, da bo ravnanje z odpadki za posamezno gospodinjstvo 
nižje. Odločili so se, da bodo podprli predlog, ker bo omili delno ukrepe, ki so bili iz 
ekonomskega vidika za občane slabi, saj so privedli do povišanja cen za ravnanje s 



komunalnimi odpadki. Poudaril je še, da bi bilo prav, da preden predložijo predlog mestnemu 
svetu, naj se vsaj v okviru županstva dogovorijo o predlogu, ker bo potem manj zmede. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Igor Velov na glasovanje naslednja 
 
SKLEPA: 
 
1. Določijo se višine tarifnih postavk za storitev odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov: 
 
Za gospodinjstva: 
        EUR/liter na mesec 
odlaganje 0,0765 

 
 
Za poslovno dejavnost: 

- 80 l   1,42 EUR 
- 120 l   2,13 EUR 
- 160 l   2,85 EUR 
- 240 l   4,27 EUR  
- 500 l   8,90 EUR  
- 660 l   11,74 EUR 
- 700 l   12,45 EUR 
- 900 l                  16,01 EUR 
- 1100 l                 19,57 EUR 

           
 
V cenah ni vključen DDV. 
 
Cene veljajo od 1.4.2010. 
 
 
2. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. po preteku petih mesecev predloži analizo količin, 

cen, prihodkov in odhodkov. 
 
Soglasno sprejeto (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 
 
 
14. SKLEP O DOLOČITVI CEN PREVOZA V JAVNEM MESTNEM POTNIŠKEM 
PROMETU 
 
Uvodno poročilo je podal podžupan Igor Velov in povedal, da so zaradi zahtev nekaterih 
odborov in komisij, svetniki na mizo dobili koncesijsko pogodbo med podjetjem Alpetour in 
MOK in razpredelnico iz katere so razvidne finančne razmere. Pojasnil je, da iz leta v leto 
občina prispeva več, prihodek od prodaje vozovnic pa pada. Polega tega pada število voženj. 
Letos so ob sprejemu proračuna namenili 150.000 EUR več za spodbujanje javnega 
potniškega prometa in ugotovili, da lahko drastično znižajo cene vozovnic glede na to, kako 
majhni so prihodki od prodaje vozovnic. Pogodba iz leta 2002 je taka, da MOK določa ceno, 
višino subvencije, v 12. členu pa je navedeno, da MOK plača vso izgubo. Predvidevajo, da se 



bo zaradi nizkih cen vozovnic povečalo število potnikov in na ta način se bodo povečevali 
prihodki. Naslednji ukrep pa bo ugotavljanje želja po povezavah in voznih redih. 
 
Razprava: 
 
Nada Mihajlović: 
- Predlagala je, da se odpravi plačevanje prevoza z javnim sredstvom in da se prenese 
obveznost prevoza na delo vsem javnim uslužbencem z javnim prevoznim sredstvom. Tak 
sistem že funkcionira v dveh občinah in sicer v Novi Gorici in Velenju, kjer so uvedli 
prevozna sredstva manjših dimenzij.   
 
Andrej Urbanc: 
- Povedal je, da pogreša podatek, zakaj so predlagani zneski tisti, ki bodo približali javni 
prevoz občanom in zagotavljali, da zguba ne bo tako velika. Menil je, da cena ni edini in 
sploh ne ključen faktor ali se občani vozijo z javnim prevozom. Če pa bo še 2 uri parkiranja 
zastonj pa sploh ne. Pogrešal je študijo, ki bi pokazala, ali je cena merodajen faktor ali so to 
mogoče proge, ki so trenutno v veljavi. Ni se mu zdelo pametno, da se najprej uvaja nižja 
cena, potem pa se šele razmišlja o novih progah. Pogrešal je iniciativo s strani koncesionarja, 
zakaj ne izkoristi dodatnih možnosti z na primer turističnimi avtobusi. Raje bi videl, da se 
pogodba spremeni v tej meri, da se koncesionarja spodbuja, da išče rešitve. Bolj 
problematičen kot cena se mu zdi ugled koncesionarja med občani Kranja. Prosil je za 
pojasnilo dokumenta, ki so ga svetniki prejeli na mizo in na katerem so navedeni samo 
prihodki. 
 
Igor Velov, podžupan: 
- Pojasnil je, da so na dokumentu prve tri alineje – subvencija na potnika plača občina, razliko 
za doplačilo po 12. členu plača občina, osnovnošolske vozovnice plača občina. Druge dve 
alineje – prihodek od prodaje vozovnic in prihodek od prodaje oglaševanja z nalepkami je od 
koncendenta. Povedal je, da si želi, da bi se pogodba spremenila, vendar se je žal ne da. Leta 
2002 jo je podpisal takratni župan in velja 10 let. Poudaril je, da je cena odločilna. Cena, ki jo 
predlagajo je privlačna in ugodna in si marsikdo lahko privošči in menijo, da se bo marsikdo 
odločil za javni prevoz, ker se mu bo splačalo. Poudaril je, da se bo drugi korak – uvajanje 
novih prog delal sočasno in do 1. oktobra bo znano katere proge je smiselno vpeljati in ob 
kakšnem času, ter kaj to pomeni za proračun. 
 
Andrej Urbanc: 
- Poudaril je, da je za to, da se cena zniža, vendar pa je žele vedeti na podlagi česa so prišli do 
teh podatkov. Želel je vedeti za koliko planirajo povečanje števila potnikov, koliko bo zaradi 
tega prihodka, koliko bo krila občina in koliko koncesionar. 
 
Nada Mihajlović: 
- Predlagala je, da se naredi simulacijo njenega predloga, ki naj se ga prouči. 
 
Andrej Urbanc: 
- Povedal je, da bo glasoval proti, vendar ne proti znižanju cene, ampak glasuje proti 
sprejemanju sklepov na tak način, ker za njegove pojme to ni gospodarno.  
 
Saša Kristan: 
- Opozorila ja na 15. člen v pogodbi, kjer piše, da se izvaja nadzor nad koncesijo. Želela je 
vedeti, če se to res izvaja in če so narejena kakšna poročila. 



 
Igor Velov, podžupan: 
- Povedal je, da so poročila mesečna in letni poračun po kriterijih in po pogodbi. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči podžupan Igor Velov na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Potrdijo se cene prevoza potnikov v javnem mestnem potniškem prometu: dnevna vozovnica-
1,00 EUR, mesečna vozovnica-5,00 EUR in letna vozovnica-30,00 EUR. 
 
Sprejeto z večino glasov (17 PRISOTNIH: 15 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
15. SPREMEMBA NAPISA NA LISTINI O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ 
ZA LETO 2009 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Franc Rozman, predsednik Komisije za nagrade in priznanja 
in povedal, da se je prostovoljno gasilsko društvo Primskovo pritožilo na napis na listini, ki jo 
je dobila GRS Kranj. Komisija se je sestala in sklenila, da predlaga mestnemu svetu, da se 
napis na listini o priznanju spremeni. O spremembi napisa na listini je obveščen direktor GRS 
Kranj in se z njim strinja. 
 
Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, podžupan Igor Velov na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
 
Napis na Listini o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2009, ki je bila podeljena Gasilsko 
reševalni službi Kranj in se glasi: 
 

GASILSKO REŠEVALNI SLUŽBI KRANJ 
 ob 130. letnici delovanja 

 
se zamenja in dopolni tako, da se glasi: 
 
 

GASILSKO REŠEVALNI SLUŽBI KRANJ 
 ob 130. letnici organiziranega gasilstva v Kranju in 50. letnici ustanovitve GRS Kranj 

 
Sprejeto soglasno (17 PRISTOTNIH: 17 ZA). 
 
 
16. STALIŠČE ZAVODA ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE GLEDE 
KNJIŽNICE 
 
Stališče je podal Miloš Ekar, vodja območne enote Kranj Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine in je bilo posredovano svetnikom pisno z gradivom. 
 



V razpravi, v kateri so sodelovali Bojan Homan, Miloš Ekar, mag. Franci Rozman, Andrej 
Dolenc, Igor Velov, Stanislav Boštjančič in Janez Jereb, je bilo podanih nekaj različnih mnenj 
in stališč, vendar na koncu ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.10. 
 
 
Pripravili: 
Milena Bohinc, dipl.ekon. 
 
 
 
 
Svetlana Draksler, org.  

 
Damijan Perne, dr. med.spec.psih. 
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