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Z A P I S N I K 

 

 

 

32. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 26.3.2014, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo sta vodila župan Mohor Bogataj in podžupan mag. Janez Frelih. 

 

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

Boštjančič, dr. Ilija Dimitrievski, Evstahij Drmota, Beno Fekonja, mag. Janez Frelih, mag. 

Branko Grims, Alojz Gorjanc,, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Ludvik Kavčič, Darja Kovačič, Jure 

Kristan, Saša Kristan, Jože Lombar, mag. Andrejka Majhen, Nada Mihajlović, Matej Gal 

Pintar, Jakob Piskernik, Alenka Primožič, Nataša Robežnik, mag. Drago Štefe, mag. Andrej 

Šušteršič, Smiljana Vončina Slavec, Gregor Tomše, dr. Andreja Valič Zver, Klemen Valter, 

mag. Igor Velov in Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili svetniki: Bojan Homan, Alojzij Potočnik in Vlasta Sagadin. 

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Mitja Herak, 

direktor občinske uprave, Mirko Tavčar – načelnik Urada za finance, Tatjana Hudobivnik – 

vodja Splošne službe v Uradu direktorja, Nada Bogataj Kržan – načelnica Urada v Uradu za 

družbene dejavnosti, Boštjan Gradišar – načelnik Urada za okolje in prostor, Janez Ziherl – 

načelnik Urada gospodarstvo in gospodarske javne službe direktorja, Brane Šimenc – 

načelnik Projektne pisarne, Robert Zadnik – vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, Sani 

Okretič in Vlasta Juršak – pri 7. točki, Svetlana Draksler  in Milena Bohinc – sodelavki v 

Uradu direktorja. 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj je povedal, da so člani sveta prejeli na mize seznam 

sklepov delovnih teles Sveta MOK in odgovore na svetniška vprašanja., priloženo je vabilo na 

čistilno akcijo  Očistimo Kranj – Kranj ni več usran, ki bo to soboto, 29.3.2014 in na katero so 

vabljeni svetnice in svetniki, h Kadrovskim zadevam se uvrščajo nove zadeve: B. Mnenje o 

kandidatih za ravnatelja/ico OŠ Matije Čopa Kranj in C. Mnenje o kandidatih za 
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ravnatelja/ico OŠ Franceta Prešerna Kranj. Umaknil je 3. točko – Premoženjske zadeve, ostale 

točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo in k 4. točki povedal, da v kolikor na predlog 

Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za Mestno občino Kranj v prvi obravnavi ne bo bistvenih pripomb, bo predlagal, da 

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

 

Pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 31. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.2.2014 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za Mestno občino Kranj – prva obravnava 

4. Odlok o organiziranju javnega zavoda »Gasilsko reševalna služba Kranj« - prva 

obravnava 

5. Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda v okviru izvajanja linijskega mestnega 

potniškega prometa v Mestni občini Kranj in seznanitev s spremembo koncesijske 

pogodbe 

6. Poročilo o stanju projekta GORKI in projekta Vodovod Bašelj-Kranj 

7. Kranjski eko urbani vrtovi - predstavitev 

8. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 31. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

26.2.2014 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 31. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila 26.2.2014 je podal 

Mitja Herak, direktor občinske uprave in povedal, da so vsi sklepi izvršeni oziroma so v 

izvrševanju.  

 

Po končni razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 31. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.2.2014 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

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

 

 

A. Prenehanje mandata članu Nadzornega odbora Mestne občine Kranj 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj zaradi odstopa razrešuje člana Nadzornega odbora Mestne občine 

Kranj Kamela Merdjadija. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

B. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ico OŠ Matije Čopa Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatkam Matejki Chvatal, Petri Atteyi 

Fabiani in Mateji Zukanović k imenovanju za ravnatelja/ico Osnovne šole Matije Čopa Kranj. 

Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da so se vse kandidatke 

prijavile v zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujejo vse 

zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljale dela in naloge ravnatelja/ice 

Osnovne šole Matija Čopa Kranj. 

 

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

 

 

C. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ico OŠ Franceta Prešerna Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatu Alešu Žitniku in kandidatki Petri 

Atteyi Fabiani k imenovanju za ravnatelja/ico Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj. Iz 

dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da sta se kandidat in kandidatka 

prijavila v zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujeta vse 
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zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljala dela in naloge ravnatelja/ice 

Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj. 

 

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

 

 

 

3. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN 

MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA MESTNO OBČINO 

KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

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

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih 

za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj – prva obravnava in z njim 

soglaša. 

 

Peter Zaletelj, predstavnik Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom, da se sprejme Odlok o 

spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

Mestno občino Kranj – prva obravnava 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o spremembi Odloka o 

programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj 

– prva obravnava in se z njim strinjajo. Hkrati pa želijo pojasnilo določb koncesijske pogodbe 

za opravljanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja zemeljskega plina na območju MO Kranj, katero je MO Kranj kot koncedent 

podpisala z družbo Domplan d.d. kot koncesionarjem. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je odgovoril na vprašanje Komisije za finance. Za že 

izgrajeno plinovodno omrežje je družba Domplan že plačala občini odškodnino in zaradi tega 

je Računsko sodišče RS v svoji presoji ugotovilo, da je občina neupravičeno zaračunavala ta 

komunalni prispevek, ker z izgradnjo tega omrežja ni imela stroškov. S 1.1.2014 je začela 

veljati nova koncesijska pogodba, s katero so dogovorjene amortizacijske stopnje. Po poteku 

koncesijske pogodbe se bo amortizirano plinovodno omrežje brezplačno preneslo v lastništvo 

Mestne občine Kranj. Enako je ugotovilo pristojno ministrstvo, ki je pozvalo občino, da mora 

uveljaviti spremembe odloka. V kolikor jih občina ne bi sama, bi ministrstvo pozvalo Vlado 

RS, da sproži postopek preko sodišča. 
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Jože Lombar, predsednik Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je že uvodoma predlagal, da v kolikor ne bo pripomb na 

predlog odloka, bo predlagal sprejem odloka po skrajšanem postopku. Ker ni bilo razprave, je 

dal na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za Mestno občini Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za Mestno občini Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

 

4. ODLOK O ORGANIZIRANJU JAVNEGA ZAVODA »GASILSKO REŠEVALNA 

SLUŽBA KRANJ« - PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podla Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe in povedala, da je glavna 

sprememba pri organiziranju sveta zavoda. Svet še vedno sestavljajo 3 predstavniki 

ustanovitelja in 2 predstavnika zaposlenih. Novost je, da odlok predvideva, da sta predsednik 

in namestnik predsednika iz vrst predstavnikov ustanovitelja in v primeru, da je pri glasovanju 

izid 2 : 2, prevlada predsednikov glas. Loči se tudi poslovodna funkcija in funkcija vodenja 

strokovnega dela javnega zavoda, kar je bilo do sedaj združeno v nalogah direktorja. Na novo 

je določen strokovni vodja, kot eden izmed organov zavoda. Spremenjeno je imenovanje 

direktorja, do sedaj je razpis izpeljal svet zavoda, ki je imenoval direktorja  sam po 

predhodnem soglasju ustanovitelja. Po novem bo razpis za direktorja vodila in izpeljala 

občinska uprava, direktorja pa bo imenoval in razreševal Svet Mestne občine Kranj. 

Strokovnega vodjo bo imenoval direktor na podlagi soglasja sveta zavoda. Statutarno pravna 

komisija je odlok že obravnavala in imela kar nekaj pripomb. Želela je obrazložiti kako se je 

uprava opredelila do pripombe, vendar je predsednik statutarno pravne komisije pripomnil, da 

je dovolj, da se uprava do drugega branja opredli do njihovih pripomb.  

 

Stališča komisij: 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da se občinska uprava 

do druge obravnave opredeli do pripomb. 

 

Župan Mohor Bogataj je pripomnil, da je o tem odloku tekla obširna razprava z direktorjem, 

predsednikom statutarno pravne komisije in predsednikom sveta zavoda, govorili so o vlogi 

gasilcev. Menil je, da je Gasilsko reševalna služba Kranj najboljša v državi in ne želijo, da bi 

s slabim odlokom naredili gasilce za slabše.  

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik komisije za gospodarstvo je povedal, da je komisija potrdila 

sklep. 
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Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da so se v komisiji 

strinjali s predlogom. 

 

Razprava: 

 

Janez Bohorič: 

- Povedal je, da so dobili 3 odloke in sicer iz leta 1998, 2007 in novega. Zanimalo ga je 

zakaj se pri sestavi organov zavoda vračamo na prvi odlok, ker ločitev direktorske in 

strokovne funkcije ni nova. Verjetno je bilo leta 2007 z razlogom spremenjeno, da so 

namesto 4 organov samo 3, strokovni vodja se ne pojavlja več. Zanimal ga je razlog zakaj 

se gre nazaj na povečanje števila vodilnih organov, ob tem ko ugotavljajo, da gasilci 

dobro delajo.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Pojasnil je, da v skladu z zakonom o zavodih ločimo 2 funkciji vodenja javnih zavodov in 

sicer je enkrat direktor, ki je hkrati poslovodni organ in strokovni vodja, taka 

organizacijska struktura je bila zdaj, s tem da je bil pri gasilcih operativni vodja, ki pa 

hkrati ni bil formalni strokovni vodja zavoda. Po novem predlogu pa je jasno razmejeno, 

da je direktor poslovodni organ in da strokovno in operativno delo vodi strokovni vodja, 

ki je hkrati operativni poveljnik. Funkcije in odgovornosti direktorja in strokovnega vodje 

so točno določene. Direktor imenuje in razrešuje s soglasjem sveta zavoda strokovnega 

vodjo, ki mu je v celoti odgovoren. Želeli so, da je stroka ločena od poslovodstva organa. 

Pri vodenju tega javnega zavoda so se pojavljale določene strokovne težave, utemeljujejo 

pa s tem, da bo direktor manager, s stroko pa se bo ukvarjal strokovni vodja. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Menila je, da je do sedaj to, da sta bili ti dve funkciji združeni čisto dobro delovalo. 

Povedala je, da pozna še kakšne druge javne zavode in za primer je dala Bolnišnico 

Golnik, ki najboljše funkcionira in ima ves čas za nekaj 100 ljudi samo 1 poslovodnega. V 

praksi se je izkazalo, da sta ti dve funkciji bili pri gasilcih dobro  združljivi. Menila je, da 

je tak način vodenja tudi cenejši in menila, da ni razlogov za to, kar želijo spremeniti z 

novim odlokom. Pozvala je, da se resno premisli, ali je to v Kranju sploh potrebno 

narediti. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Pripomnil je, da je to prva obravnava in da se bodo vse pripombe zbrale do druge 

obravnave. 

 

Janez Bohorič: 

- Rekel je, da če ni izrecnega razloga za to, da se spreminja sedanje stanje, potem je sam 

proti temu, ker je neracionalno in ker bo verjetno vneslo v kolektiv drugačno delitev dela 

in prej komplikacije in težave, kot boljše rezultate. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da kljub temu, da je prva obravnava ni kar tako in menil, da je potrebno 

ugotoviti stopnjo nezadovoljstva zaradi sprememb in spremembe ne izvesti, če je 

nezadovoljstvo veliko. Zmotilo ga je, da ne vidi spremembe v tem, da bi stroka 

napredovala, kvečjemu vidi večji vpliv politike in še eno dodatno delovno mesto. Menil 

je, da pride tudi do finančnih posledic, če je dodatno delovno mesto. Ko je bil dosežen 

večji vpliv politike v Ljudsko univerzo Kranj mu je bilo nekako jasno, da je bilo to zato, 
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da se rešijo težave. Zdaj pa se isti vzorec ponavlja pri gasilcih. Za gasilce pravite, da so 

najboljši, jemljete pa jim pooblastila. Zanimalo ga je zakaj se svetu zavoda ne zaupa, 

zakaj mora občinska uprava pripraviti razpis za direktorja. Menil je, da če dobro delajo, 

jih je potrebno pustiti in predlagal, da se zadeva umakne in opravi resna razprava o tem ali 

je potrebno spremeniti odlok. 

 

Sašo Govekar, vodja službe za zaščito in reševanje in tehnične zadeve: 

- Povedal je, da se delovna mesta ne širijo ampak ostanejo taka, kot so. Pojasnil je, da je 

direktorska funkcija tipična managerska funkcija, tudi pri gasilcih in je organiziranje, 

načrtovanje, vodenje, usmerjanje in nadziranje celotnega zavoda. Dodatno pa želijo 

zagotoviti, da pridobiva dodatna finančna sredstva na trgu. 3,5 % občinskega proračuna 

gre za funkcioniranje sil za zaščito in reševanje, 80 % tega pa gre za GRS Kranj. Vendar 

pa to na dolgi rok ne bo mogoče. Strokovni vodja je pa tipična strokovna funkcija. 

Požarov v njihovem delu je samo še približno 40 %, vse ostale funkcije, ki jih izvajajo pa 

so strogo tehnične funkcije in sicer potapljači, jamarji, vrvna tehnika in podobno. 

Strokovni vodja pa je tisti, ki bo skrbel za stroko, sodeloval bo med državami in bo 

načrtoval usposabljanje profesionalnih gasilcev. Direktor pa bo skrbel za finance in skrbel 

za vsaj take rezultate, kot so sedaj. 

 

Igor Velov: 

- Menil je da se naloge iz enega delovnega mesta ločijo na dve delovni mesti in želel vedeti 

ali je to delovno mesto že sistemizirano vendar ni zasedeno.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Povedal je, da trenutno že imajo operativnega vodjo, ki pa je in ni strokovni vodja, ta 

odlok pa daje podlago, da se dejansko ločita poslovodna in strokovna funkcija. Sprejeti bo 

potrebno statut javnega zavoda in sistemizacijo. V sistemizaciji se bodo potrdila delovna 

mesta, ki se bodo pri teh dveh ustrezno popravila. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Poudaril je, da se ne povečuje število zaposlenih, prej se je reklo poveljnik, zdaj pa 

strokovni vodja, vendar je delovno mesto isto.  

 

Janez Bohorič: 

- Zanimalo ga je ali je to spremembo zahteval direktor, ki si želi še strokovnega vodjo. Če 

ni, potem ga je zanimalo kdo gasilce tako uspešno vodi. Prosil je, da se jih managementa 

ne uči. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da tako preprosto pa tudi ne more biti, da bo zdajšnji poveljnik postal kar 

strokovni vodja in želel vedeti ali bo po spremenjeni sistematizaciji lahko kdo na novo 

zaposlen oziroma bo kdo ostal brez službe. 

 

Dr. Andreja Valič Zver: 

- Opozorila je na to, da pri 8. členu, pri pogojih za direktorja pogreša aktivno znanje tujega 

jezika. Če bodo gasilci sodelovali s kolegi iz Avstrije, kar v zadnjem času so, potem je 

nujno potrebno da direktor zna vsaj en tuj jezik aktivno. Opozorila je še na to, da naj bi se 

direktor zavezal, da bi gasilci dobili ustrezno pomoč, kar mogoče ni ustrezen izraz. Že g. 

Govekar je povedal, da je samo še 40 % njihovega dela vezano na požare, vse ostalo pa so 

druge stvari in omenila predvsem prometne nesreče. 
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Župan Mohor Bogataj: 

- Menil je, da so si vsi edini, da hočejo gasilcem koristiti in pripraviti tak odlok, da bodo še 

boljše delali, ko že delajo. Želel je, da se odlok do drugega branja izpelje tako, da bo 

koristen za gasilce in občane. 

 

Igor Velov: 

- Želel je odgovor kaj bo boljše, ker se spreminja razmerje v sestavi sveta zavoda in zakaj 

se svetu zavoda jemlje pristojnost imenovanja direktorja zavoda, ampak bo to izvedla 

občinska uprava. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Pojasnil je, da imajo dve slabi izkušnji v zadnjem obdobju in ugotavljajo, da mora imeti 

ustanovitelj možnost uveljavljanja svoje ustanoviteljske pravice. Javni zavod mora delati 

tako, kot mu bo dal usmeritve ustanovitelj. Zato je zastavljeno tako, da bo ustanovitelj 

lahko zagotavljal svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti. 

 

Matej Gal Pintar: 

- Menil je, da se povečuje birokratizacija in menil, da če se bodo tako uveljavljale 

ustanoviteljske pravice, da svetov zavodov ne potrebujemo. Poudaril je, da bo zaradi tega 

še več problemov. Strinjal pa se je, da ima ustanovitelj premajhno diskrecijsko pravico, da 

bi lahko kaj preprečil. Predlagal je, da se odlok umakne iz obravnave, pridobijo mnenje 

aktualnega direktorja zavoda.  

 

Stanislav Boštjančič: 

- Imel je pripombo na 14. in 15. člen. V 14. členu bi črtal v 4. odstavku besedilo: »strokovni 

vodja je hkrati tudi poveljnik, ki...« in bi črtal »je hkrati tudi poveljnik, ki« ker nima 

smisla, da z odlokom določamo poveljnika, kar je lahko stvar statuta. V 15. členu pa 

strokovni svet ne bi imel 9 članov ampak bi ga sestavljali strokovni vodja in vodje izmen. 

5 ljudi bi zadostovalo, glede na svetovalno funkcijo, ki jo ima strokovni svet.  

 

Nada Mihajlović: 

- Povedala je, da so pred nekaj sejami že pojasnjevali sestavo svetov zavodov. Poudarila je 

še, da ima Bolnišnica KOPA Golnik v sestavi sveta zavoda večino predstavnikov 

ustanovitelja, torej tistih, ki jih imenuje minister za zdravje. Taka struktura je postavljena 

že 10 do 15 let. Na ta način ne more priti do preglasovanja. Sama tako strukturo sveta 

zavoda, kot je predlagana podpira. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Poudarila je, da je v zvezi z bolnico Golnik govorila le glede direktorske funkcije in nič o 

sestavi sveta. Poudarila je, da ne vidi razloga, da bi gasilci potrebovali 2 vodstvena 

človeka.  

 

Nataša Robežnik: 

- Menila je, da če se bo spreminjala sistematizacija, da to pomeni finančne posledice, že 

zaradi spremembe v plačilnem razredu. Strinjala se je s svetnikom Pintarjem, da je res 

brez veze, da imajo zavodi svete zavodov, če bo vse določala občina. Če se bo občina 

odločila kdo bo direktor je prav, da tudi občina z njim podpiše pogodbo. Tak problem je 

bil v gledališču. Menila je, da je potrebno razmisliti ali je smiselno, da se vse imenuje na 

občini, ker ima občina predstavnike v svetu zavoda. 
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Župan Mohor Bogataj: 

- Pojasnil je svetnici, da ima predstavnike v svetih zavodov Svet Mestne občine Kranj, ki 

jih tudi imenuje. 

 

Igor Velov: 

- Poudaril je, da je hotela svetnica Robežnik povedati prav to, da zdaj z 10. členom v 

odloku to pristojnost občina jemlje svetu zavoda. Razpis za imenovanje direktorja izpelje 

občinska uprava, potrdi pa ga mestni svet. V postopku imenovanja direktorja svet zavoda 

ni več vključen. Vse odločitve se koncentrirajo na politiko, svet zavoda pa je izključen. 

Menil je, da to ni prav. Skozi proračun in predstavnike zavoda lahko vplivajo na delo 

zavoda in ga usmerjajo. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj – prva 

obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 28 PRISOTNIH: 16 ZA, 8 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

 

5. SKLEP O DOLOČITVI OBVEZNIH LINIJ IN VOZNEGA REDA V OKVIRU 

IZVAJANJA LINIJSKEGA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MESTNI 

OBČINI KRANJ IN SEZNANITEV S SPREMEMBO KONCESIJSKE POGODBE 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, načelnik urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe in povedal, da so se v prehodnem obdobju izkazale potrebe po spremembah obveznih 

linij in voznega reda in spremembi koncesijske pogodbe. Alpetour je podal vlogo za 

spremembo voznih redov in postajališč in sicer se pri progi 4 črta postajališče Supernova, na 

progi 7 se zamenja vrstni red Srakovlje in Bobovek, na progi 14 se proga podaljša do Svarij, 

na progi 15 se spremeni potek, doda se postajališče Supernova. Bistveno v vozne rede ne 

posegajo, hkrati pa dosežejo na progi 14 večjo pokritost javnega potniškega prometa s 

prebivalci, ki je bila do sedaj za njih težje dosegljiva. Uporabniki drugih sprememb ne bodo 

občutili. S 1. 4. preteče 7 mesečno prehodno obdobje po katerem lahko koncesionar in 

koncendent ugotovita neznane okoliščine, ki so predvsem prevoženi kilometri, prihodki od 

oglaševanja, količina prodanih voznih kart, ki vplivajo na ceno in so se ponovno preverile. 

Koncendent je izpogajal 1,37 EUR/prevožen kilometer brez DDV v primeru podaljšanja 

proge do Svarij, če podaljšanje ne bi bilo potrjeno pa 1,42 EUR/prevožen kilometer. 

Predvideno število kilometrov s podaljšano linijo do Svarij je 848.991 km v celotnem letu, kar 

znese 1.273.486 EUR z vključenim DDV. Če pa linija do Svarij ne bo potrjena je teh 

kilometrov nekoliko manj, znesek pa je 1.261.293 EUR z DDV. Na komisiji za prostorsko 

urejanje in komunalno infrastrukturo so zahtevali pojasnilo o finančnih obveznostih do 

Alpetourja, kar so svetniki dobili na mizo. Podrobneje je obrazloženo oglaševanje.  
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Stališča komisij: 

 

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

povedal, da se je komisija seznanila z gradivom, dana so bila dodatna vprašanja kakšen je 

celotni strošek javnega potniškega prometa, koliko znašajo stroški Mestne občine Kranj po 

koncesijski pogodbi, koliko MOK prispeva za subvencioniranje mestnega potniškega prometa 

in preveri naj se oglaševanje mestnega prometa, na kar je bil že dan odgovor. 

 

Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da komisija predlaga 

sprejem sklepa. 

 

Razprava: 

 

Jure Kristan: 

- Zahvalil se je načelniku Ziherlu za odgovore, ki so jih svetniki prejeli na mizo. Begala pa 

ga je obrazložitev finančnih in drugih posledic in menil, da bodo dejansko zdaj plačevali 

206.000 EUR manj. Nikjer ni zasledil podatka, koliko je bilo v letu 2013 pobranega 

denarja na račun vplačanih vozovnic. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Povedal je, da je v odloku navedeno, da so viri financiranja tudi prihodek od prodanih 

vozovnic, subvencije države, prihodki od oglaševanja in da občina prizna maksimalno 90 

% cene priznanje s strani države. Ko so prejeli prvo ponudbo Alpetourja so predvidevali, 

da je ves prihodek od prodanih kart prihodek koncesionarja, s tem da je koncesionar, 

takrat še ponudnik, ponudil višjo ceno za kilometer, kot je 90 % priznane cene, ki je bila 

določena z odlokom. Nikjer v odloku ni bilo navedeno komu pripadajo viri, ki so 

navedeni za financiranje potniškega prometa. Z novim odlokom so spreminjali obdobje 

veljavnosti letnih vozovnic. Po starem odloku je bila veljavna 1 leto od dneva nakupa, 

zdaj velja za koledarsko leto. Uvedli so neke nove linije in spremenili vozni red. To so 

bile spremenjene okoliščine, ki jih v času, ko so se pogajali z edinim ponudnikom, 

podjetjem Alpetour, niso mogli predvideti in uskladiti ceno in se dogovorili, da bo 

prehodno obdobje, ko bodo videli, kaj te spremembe pomenijo glede na število prodanih 

vozovnic. Ne ve se niti koliko časa bo država subvencionirala določene vozovnice. 

Dogovorjeno je bilo, da se po novem letu zadeve ponovno pregledajo. Približno 200.000 

EUR je ocenjen prihodek v letu 2013, v letu 2014 pa nekaj čez 200.000. Ta prihodek pa 

niha. Dogovorili so se, da je prihodek od prodanih vozovnic celoten prihodek 

koncesionarja, s tem pa je MOK dobila nižjo ceno na prevoženi kilometer. Cena je zdaj 

približno 47 % priznane cene, ki jo prizna država, tako ima MOK bistveno nižjo ceno, kot 

jo država priznava koncesionarjem za regijske prevoze. Ker pa je uvedena nova linija z 

38.000 dodatnih kilometrov na leto, je koncesionar ponudil nižjo ceno, ki je sedaj 1,37 

EUR/km. Od začetka pa je bila ponujena cena 1,81 EUR/km. 

 

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

 

SKLEPA: 

 

1. Sprejme se Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda. 

2. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z razlogi za spremembo koncesijske pogodbe. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
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6. POROČILO O STANJU PROJEKTA GORKI IN PROJEKTA VODOVOD 

BAŠELJ-KRANJ 

 

Uvodoma je župan, Mohor Bogataj povedal, da je pred začetkom seje Sveta Mestne občine 

Kranj dobil od direktorja direktorata Ministrstva za kmetijstvo in okolje veselo novico, da 

bodo v petek ob 12.00 uri podpisali pogodbe za projekte Mestne občine Kranj. Kdaj bo 

finančna realizacija mu ni znal odgovoriti, pogodbe bodo pa podpisane. Za čistilno napravo je 

pridobljeno gradbeno dovoljenje. Glavni izvajalec OHL noče začeti dokler ni pogodbe in 

finančnih zagotovil. Povedal je še, da je treba zadevo zagotoviti do konca leta 2015. V petek 

bo v Kranju seja vlade, po uradnem delu seje vlade bodo podpisane pogodbe. Povedal je, da 

vodovod Bašelj Kranj in kanalizacijo za enkrat financira sama Mestna občina Kranj. Poudaril 

je, da so vlado obvestili, da bo Mestna občina Kranj do konca junija zdržala z lastnimi 

sredstvi, potem pa ne bo več zmogla.  

 

S poročilom je nadaljeval Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne in povedal, da so 

februarja pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo čistilne naprave v Zarici. 

Vse sile so bile usmerjene v to, da bo država izpolnila svoj del dogovora in ponudila v podpis 

pogodbo o sofinanciranju. Kar se tiče izgradnje gradnja poteka skladno s terminskimi načrti. 

Ker je bila zima bolj mila se je gradnja lahko izvajala ves čas. Občanke in občani so tam, kjer 

so gradbišča za kanalizacijo sprejeli gradnjo z razumevanjem, tudi izvajalci se obnašajo 

korektno. Trenutne aktivnosti so uvedba v delo izvajalca centralne čistilne naprave, aktivnosti 

na tem gradbišču se bodo začele.  

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da so se na komisiji seznanili s takimi informacijami, kot so bile podane na seji. 

 

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

poročilom o stanju in poteku projekta. Zaskrbljeni so bili nad dejstvom, da pogodba še ni 

podpisana ampak očitno se bo to rešilo. Izrazil je upanje, da se bo tudi finančno čim prej 

uredilo.  

 

Saša Kristan, predsednica komisije za kmetijstvo je povedala, da so se seznanili, bojijo pa se, 

da Mestna občina Kranj ne bo dobila denarja. 

 

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

seznanila s poročilom in ga potrjuje.  

 

Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da so se na komisiji 

seznanili s poročilom.  

 

Razprava: 

 

Jure Kristan: 

- Menil je, da je to obvezna naloga in da je v občini kar nekaj krajevnih skupnosti, ki 

nimajo osnovne infrastrukture, kot je kanalizacija. 
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Mag. Drago Štefe: 

- Povedal je, da je za obe zadevi material dobro pripravljen, finančni sklopi so dobro 

predstavljeni, tveganja so solidno obdelana. Poudaril je, da v finančnem delu tveganja 

manjka edino, da ni nikjer navedeno kaj pomenijo finančne posledice, če nekdo ta 

tveganja pravilno ne predstavi. Kdo bi nosil to finančno breme. Ko je podrobneje pogledal 

vzporedne finančne zahteve je menil, da je zelo visoka postavka obveščanje javnosti, ki za 

leto 2014 znaša dobrih 45.000 EUR. V marcu je že porabljenih 31.000 EUR, kar pomeni 

10 plač strokovnjaka. Menil je, da je to zelo visoka vrednost. Pozoren je bil na svetovalni 

inženiring. Cena 640.000 EUR se mu je zdela zelo visoka naproti projektom, ki so bili 

izvedeni. Če so projekti dobro izvedeni in gradbeni nadzori dobro izvajani, gradbeni 

nadzori skupaj stanejo 1.666.000 EUR, kar gre za skoraj 8 telovadnic tipa Žabnica v 

gradbenem delu. Če so gradbeni nadzori kvalitetni, so lahko tudi plačani. Postavke izven 

samega dela so zelo visoke, zato je prosil, da se to pregleda. Pri vodovodnem omrežju 

Bašelj Kranj je svetovalni inženiring več kot polovico projektne dokumentacije, za kar je 

menil, da je nekaj zelo narobe. Povedal je še, da utrjevanje okrog jaškov ni bilo dobro 

narejeno, ker so vsi asfalti okrog jaškov v nekaj letih uničeni. Prosil je, naj bodo nadzori 

posebno natančni, da se tudi tukaj ne bo tako dogajalo. Poudaril pa je, da se iz gradiva ne 

vidi ali se plan ujema s porabo sredstev in izrazil upanje, da to v projektni pisarni vodijo 

in želel, da bi lahko videl te podatke, ki so bistveni. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da so številke za svetovalni inženiring in nadzor zelo velike in želel biti 

seznanjen s temi pogodbami, zato je predlagal in želel da se glasuje o naslednjem 

 

SKLEPU: 

 

Občinska uprava naj do naslednje seje seznani z vsemi pogodbami vezanimi na svetovalni 

inženiring in nadzor v zvezi s tem projektom.   

 

Župan Mohor Bogataj: 

- S predlogom se je strinjal in povedal, da bodo svetnikom posredovali ta podatek. Svetniku 

Velovu je predlagal, da če želi, da se o tem predlogu glasuje, naj ga postavi pri točki 

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta in bodo svetniki takrat glasovali o tem. 

 

Mag. Branko Grims: 

- Menil je, da če bo v petek prišlo do podpisa, da bo to zelo velik trenutek za Kranj, kajti to 

pomeni realizacijo daleč največjega projekta od osamosvojitve države naprej za Mestno 

občino Kranj in za vse okoliške občine, ki jih ta projekt zajema.  

 

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

 

SKLEP: 

 

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

Vodovodnega omrežja Bašelj – Kranj.  

 

Sprejeto soglasno ( 28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

Župan Mohor Bogataj je vodenje seje predal podžupanu mag. Janezu Frelihu. 
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7. KRANJSKI EKO URBANI VRTOVI - PREDSTAVITEV 

 

Uvodno poročilo je podala podžupanja Nada Mihajlović. V proračun za letošnje leto je bila 

umeščena tudi obnova objekta na Cesti Talcev 7. Z Vincencem Drakslerjem naj bi ta objekt 

obnovili, služil bo medgeneracijskim povezavam mladih in starih, druženje, za zdrave 

razmere in dejanja v okolju. Glede na lokacijo tega objekta so predvideni tudi urbani vrtovi, ki 

sodijo po njihovi nameri v gosto naseljeno okolje Kranja. Projekt eko urbanih vrtov bo 

dopolnjeval tudi s prehransko samooskrbo medgeneracijski center. Projekt bo sledil ciljem 

nacionalne strategije pri oskrbi državljanov s samooskrbo, predvsem pa z zdravo in kvalitetno 

hrano. Primerno se zdi slediti strategiji Evropske unije, ki je tudi v svojo razvojno perspektivo 

2014-2020 umestila tako imenovane mehke vsebine, v katere naj bi sodili tudi taki projekti. 

Primerni in kvalitetni projekti bodo lahko kandidirali na razpise za evropska sredstva v tej 

zeleni razvojni politiki Evropske unije. V neposrednem okolju pa to pomeni veliko pozitivnih 

vplivov na prebivalstvo, predvsem v smislu socializacije. V učnem poligonu za okoliške vrtce 

in šole, ki bodo koristili vrtove za pomoč pri spoznavanju obdelave zemlje in pridelave 

zelenjave ter sadja. Poleg tega bodo ti vrtovi prinesli novo socializacijo med ljudi. Dodala je, 

da v Mariboru pripravljajo že tretji projekt eko urbanih vrtov, tak vrt obstaja sredi Carigrada. 

 

Pri predstavitvi sta ji pomagala g. Sani Okretič iz Arhitekturnega studia Maribor in ga. Vlasta 

Juršak, ki vodi Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Pri postavitvi projekta v prostor si 

bodo pomagali z njihovimi predlogi. 

 

Sani Okretič je projektiral tak urbani eko vrt v Mariboru. Predstavil je arhitekturno zasnovo. 

Ta vrt naj bi bil na Hujah, tik ob kanjonu Kokre v skupni izmeri približno 14.000 m2. V 

veljavnih prostorskih aktih je del tega območja rezervat za vzhodno vpadnico. Ostalo območje 

je določeno kot športne in zelene površine. Glede na to, da je območje rezervirano za 

nedoločen prihodnjik, je na tem območju dovoljena postavitev začasnih montažnih objektov, 

namenjenih skladiščenju orodja za vrtnarjenje. Vrt je sestavljen iz učnih vrtov in vrtičkov, ki 

so razdeljeni v ansamble. Na enem delu vrta bodo zasajena tudi sadna drevesa.. V Mariboru je 

bil osnovni namen pripraviti skupnost do druženja, saj imajo ti vrtovi površine, za katere 

morajo vsi uporabniki skupaj skrbeti in jasno prihaja do socialnih interakcij, kar zelo 

pozitivno vpliva na ljudi. Ob razlagi vsebin je predstavil slikovno gradivo. 

 

Vlasta Juršak iz Centra za trajnostni razvoj podeželja v Kranju je dodala, da je projekt zelo 

celostno zastavljen. S tem projektom želijo zastaviti vzorec, model, ki bo prenosljiv na ostale 

vrtove v Kranju. Na tak način bi se v Kranju uredili vsi neurejeni vrtovi. Skupaj s projektom 

sovpada tudi sklop usposabljanj, ki bodo namenjeni vsem vključenim vrtičkarjem. Istočasno 

bodo na ta usposabljanja povabljeni tudi vsi ostali zainteresirani vrtičkarji. V Kranju želijo 

vzpodbuditi promocijsko akcijo samooskrbe in s tem projektom povezati meščane Kranja. 

Pojasnila je tudi pravila obnašanja na teh vrtovih. 

 

 

Stališča komisij: 

 

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

Komisija se je seznanila s projektom Kranjski eko urbani vrtovi. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom. 
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Razprava:  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Urbani vrtovi so že v nekaterih mestih Slovenije. Presenečen je bil, da je lokacija tega 

zametka urbanega vrta namenjena na t.i. Fockovem travniku. To je center Kranj, središče. 

Povedano je bilo, da je ob kanjonu Kokre, ki pa je krajinsko zaščiten in tudi ta kompleks 

je tako dragocen, da bi ga morali krajinsko zaščititi, ker je to ena najkvalitetnejših 

krajinskih značilnosti prostora. Edina pot, ki je ostala 2.000 let na istem mestu in izhaja še 

iz rimskih časov, prav ta pot, ki gre za Gumico, skozi Dol, preko Huj na Klanec. Na koncu 

travnika je obzidje, srednjeveški »cvinger«, ki naj bi ga odstranili. O tem je nedostojno 

razmišljati, saj stoji tam že 500 let na temeljih starorimskih podstavkov. To področje ima 

tudi največ slikarskih motivov v Kranju, od Vavpotiča do Ravnikarja. Menil je, da je 

mnogo več drugih parcel v Kranju absolutno bolj primernejših kot Fockov travnik. Vrtovi 

morajo biti izven mesta. Vprašljivo je parkiranje, kako se bo napeljalo vse te vode, 

greznice in stranišča. Strinjal se je, da je zelo dobra ideja in predlagal, da se dela na tej 

ideji še naprej, vendar naj najdejo primernejše mesto izven Kranja. Predlagal je, da se ta 

del krajinsko značilnega prostora na Fockovem travniku ohrani. 

 

Sani Okretič: 

- Kot projektant si želi, da bi to obzidje ostalo, ampak je vse odvisno od logističnih 

povezav, dostopov najemnikov, praznenja greznic. Stroške najema bo določila občina 

glede na stroške uporabnine. Realizacija projekta ne zahteva velikih stroškov. 

 

Nada Mihajlović: 

- Glede na mnenje mag. Štefeta o primernosti lokacije eko urbanega vrta je dodala, da so ti 

praviloma umeščeni v urbano okolje.  

- Sprašuje pa se tudi, zakaj je občina izgubila dostop do Fockovih parcel v 

denacionalizacijskem postopku, ko je bila ena izmed parcel menjana za drugo zgodbo. 

Služnostna pot je bila vrnjena v denacionalizacijskem postopku. Vsi dokumenti kažejo, da 

je bila to dostopna pot prav na parceli, ki je bila z menjalno pogodbo odtujena. Za ureditev 

eko urbanih vrtov je predlagala, da bi občina pristopila k pripravi odloka, ki bi točno 

določil standarde in pravila igre na takih projektih in bi lahko bili tudi izhodišče in osnova 

za naslednje projekte, npr. Rupa, Zlato polje, Vodovodni stolp. Pomisleki so, ampak iz 

izkušenj v drugih mestih, se ji zdi to dober projekt. 

 

Alojz Gorjanc:  

- Projekt je zelo dober in ga je podprl, vendar je predlagal, da bi najprej tako uredili vrtičke 

pri Sparu na Planini. 

 

Evstahij Drmota: 

- Lokacija se mu zdi primerna, ker gre v kontekst medgeneracijskega centra. Vprašal je, 

kako je v tem primeru z vpadnico. 

 

Mag. Janez Frelih:  

- Ti vrtički bi bili začasen projekt, so pa v koridorju vpadnice in ravno tako medgeneracijski 

center. 

 

 

 



15 

 

Darja Kovačič:  

- Rešitev je dobra in jo podpira, glede same lokacije se bodo odločili na podlagi strokovnih 

rešitev. Predlagala je, da bi občina sprejela odlok o vrtičkarstvu in urejenosti vrtov. 

 

Matej Gal Pintar:  

- Predlagal je, da bi morali pregledati vse rešitve glede primerne lokacije za vrtičke v 

Kranju. Sprejem primernega odloka je pogoj, da gredo v eko vrtičkarstvo. Z vsebino, 

idejo, pobudo se strinja, pred tem je pa potrebno ustvariti primerno prostorsko podlago. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Predlagal je, da naj se lokacijo eko vrtičkov še pretehta, ker se mu ne zdi najbolj primerna. 

Sam koncept vrtičkov je pa dober. Verjetno je bila odločitev za to lokacijo zaradi 

lastništva parcel v občinski lasti. Lahko se pa poišče tudi druga zemljišča. Določeni 

lastniki zemljišč nasproti Qlandie proti  Hotemažam so bili pripravljeni za neko daljše 

obdobje dati zemljišča v najem. Potrebno je pogledati, kam lokacijsko ti vrtički sodijo. 

 

Jakob Piskernik:  

- Strinjal se je z vsebino projekta, ne pa z lokacijo. 

 

Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetega sklepa. 

 

 

8. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA 

 

1. Alenka Primožič: 

- Vprašanje je poslala po elektronski pošti in sicer je že oktobra 2013 občinski upravi 

postavila svetniško vprašanje: 

V mestnem jedru je kar nekaj zapuščenih hiš, ki ne le kazijo izgleda, ampak so tudi 

nevarne zaradi razpadanja fasad, streh, dimnikov, ...saj se podirajo na javno površino. 

Zanimalo jo je, kaj bo MOK storila, da zaščiti svoje prebivalce, lastnino in posledično 

izboljša izgled mesta? Odgovor, da MOK ne more storiti nič, ker ni lastnica objektov ni 

zadovoljiv, ker je ogrožena varnost sprehajalcev - občanov. Stožci, trakovi in opozorilne 

table pa so v napoto in hkrati kvarijo izgled mesta. Na naslednjih seji je prejela odgovor 

občinske uprave, da lahko občina zaradi zavarovanja javne koristi (po 6. členu Zakona o 

graditvi objektov) zaveže lastnika, da izvede nujno potrebna dela na svoji lastnini, vendar 

mora občina najprej sprejeti odlok v katerem določi območja oziroma objekte, na katerih 

je potrebno izvesti vzdrževalna dela, nato pristojni občinski organ izda odločbo, s katero 

lastnika zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela. Če zavezanec v določenem 

roku, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno obveznost po 

drugih osebah. 

Zato je predlagala, da občina za zaščito svojih prebivalcev in lepši izgled mesta sprejme 

odlok, ki je nujno potreben za izvajanje 6. člena ZGO-1. Še več poslala sem tudi 

priporočilo občinam (priloga) Ministrstva za okolje in prostor, k sprejetju omenjenega 

odloka. 

Po izmenjavi vprašanj in odgovorov z občinskim uradom za okolje in prostor, je januarja 

2014 prejela naslednji odgovor: Župan MOK je odločil, da MOK v letu 2014 ne bo 

sprejela odloka, kot ga omogoča določba tretjega odstavka 6. člena ZGO-1. 

Ker je občina odgovorila le polovično, saj na njeno zahtevo ni navedla razloga zakaj 

omenjenega odloka ne bo sprejela, je ponovno postavila isto vprašanje: 
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Zakaj MOK ne bo sprejela odloka kot ga zahteva 6. člen Zakona o graditvi objektov? S 

tem bi bilo možno preprečiti tudi dogodek, ki se je zgodil na glavni ulici starega mestnega 

jedra (Prešernova), ko je skozi strop nevzdrževane hiše vdrla voda in prisilila še enega 

trgovca, da je zapustil mestno jedro. (Priložen je slikovni material). UOP 

 

2. Mag. Igor Velov:  

- V Zakonu o zavodih je dovoljenih več načinov imenovanja direktorja javnega zavoda (32. 

člen). V 41. členu taistega zakona so pa določeni načini imenovanja strokovnega sveta. 

Ali so rešitve v zvezi z imenovanjem strokovnega vodja in direktorja, ki so predstavljene 

v Odloku o organiziranju javnega zavoda »Gasilsko reševalna služba Kranj«, edine možne 

ali ne? 

- Podal je pobudo, da se Svet Mestne občine Kranj do naslednje seje seznani z vsemi 

pogodbami o nadzoru, obveščanjem javnosti in svetovalnim inženiringom, ki so vezane na 

projekt GORKI – 2. sklop.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da po Zakonu o zavodih to ni edina 

možnost, ampak je po mnenju pripravljavcev ta najboljša za imenovanje direktorja in 

strokovnega vodja v Gasilsko reševalne službe Kranj. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj se do naslednje seje seznani z vsemi pogodbami o nadzoru, 

obveščanjem javnosti in svetovalnim inženiringom, ki so vezane na projekt GORKI – 2. 

sklop.  

 

Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

3. Dr. Andreja Valič Zver:  

- Danes se je peljala po makadamski poti med pokopališčem za Tušem in povedala, da je 

stanje tam katastrofalno, kar se tiče odpadkov. Pojavili so se novi kupi odpadkov. Menila 

je, da je to območje potrebno urediti in predlagala, da bi tja veliko bolj sodili eko urbani 

vrtovi.  

 

4. Jure Kristan:  

- Dne 12.3.2014 so imeli v Šmartinskem domu v Stražišču sestanek s krajani, prisoten je bil 

tudi župan Mohor Bogataj in sicer na tematiko industrijske cone v Lazah. Podjetje Ekorel 

je vložilo vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo nevarnih odpadkov v 

coni, v kateri ni ustrezne kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture. Ni urejena 

logistika prevozov skozi Stražišče. V vlogi je navedena številka predelava odpadkov 292 

ton/dnevno. Prejšnji teden je imel župan na to temo sestanek z gospodarstveniki, na 

katerega pa ni bila povabljena niti Krajevna skupnost Stražišče. V juniju leta 2007 je na 

Odboru za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo predstavil dejansko stanje z 

vzorci in slikovnim gradivom. Predstavil je kratek posnetek, ki ga je pripravila Civilna 

iniciativa za Zeleno Stražišče skupaj s krajevno skupnostjo, kaj se dogaja na območju 

Nature 2000. 

Želel je dobiti jasne odgovore v pisni obliki kot svetnik na naslednja vprašanja:  

1. Nadaljnji ukrepi Mestne občine Kranj, kaj bo naredila na temu področju? 
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2. Glede na to, da je bilo v letu 2007 že obljubljeno, da bodo prejeli poročilo o ukrepih, 

pričakuje v najkrajšem možnem času uradno poročilo občine in poročila, za katere naj 

občina zaprosi pristojne inšpekcijske organe. 

3. Dejansko v tem delu poteka predelava nevarnih odpadkov, cona je neurejena, ravno 

tako tudi prometna povezava. V prostorskih aktih je predvidena obvozna cesta na tem 

delu. Zanimalo ga je, kdaj se bo ta zadeva realizirala, kdaj bo prišlo do zmanjšane 

prometne obremenitve na Ješetovi ulici, ureditve kanalizacije in sanacije stanja? Na 

tem območju sta dva velika degradirana dela, bivša puškarna in Cegelnico. V vmes je 

območje trstišča, ki deluje kot naravna biološka čistilna naprava. Vprašanje časa je, 

kdaj bo prišlo do porušitve ekosistemov, kar pomeni tudi velike posledice. 

Delovanje civilne iniciative bo potekalo naprej, podporo ima tudi v krajevni skupnosti. 

Včlanjenih je že 2.000 krajanov, kar pomeni več kot 50 % prebivalcev KS Stražišče. 

Zahtevajo takojšnje ukrepanje, takojšnje odgovore, predvsem pa kaznovanje 

onesnaževalcev.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je občina podala izčrpne pripombe 

na poziv pri izdaji okoljevarstvenega soglasja, ki naj bi jih morali upoštevati. Dobili so 

neko okvirno informacijo, kje je bil v preteklosti odlagališče oz. smetišče. V petek gredo 

na teren z geologom, ki bo podal oceno, na kakšen način se zadeve sondirajo, območje, 

količine in kakšne vrste odpadkov je na tem območju. Občina ima možnost podati 

kazensko ovadbo, sum je na obremenjevanje in uničevanje okolja. Bo pa v vsakem 

primeru posredovan pisni odgovor. 

 

Jure Kristan:  

- Pritožba je bila podana prepozno. Pri izdaji okoljevarstvenega soglasja niso stranke v 

postopku ne občina in ne krajevna skupnost. Trenutno delujejo nevladne organizacije, 

ki delujejo v javnem interesu, da do nadaljnjega onesnaževanja ne bi več prihajalo.  

 

Predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, je zagotovil, da bo občina preko svojih 

strokovnih služb naredila vse, da bo to območje sanirala.  

 

5. Mag. Drago Štefe:  

- Zahvalil se je za odgovor na njegovo vprašanje o kolesarski stezi Kranj – Medvode. Prosil 

je za dopolnitev, kateri odsek steze se bo pričel graditi in terminski plan izgradnje. 

- Podprl je razpravo dr. Valič Zverove, saj je na tem območju raztresenega dodatnih 500 m3 

odloženega materiala. Premalo je zavzetosti, da bi se te stvari rešile.  

 

6. Nada Mihajlović: 

- Parcela št. 298/2 k.o. Kranj je bila menjana v postopku denacionalizacije za neke druge 

premoženjske zadeve. Zanimalo jo je, za kakšen namen, za kakšne vsebine in vrednostno 

zadeve je šlo, saj je tem je onemogočen neposreden dostop do Fockovih travnikov in do 

teh parcel. Zanimalo jo je, ali se služnostne pravice v denacionalizaciji vračajo ali ne. 

Kako je kompetentna odgovorna oseba, ki je bila odgovorna na občini mogla dopustit, da 

je pristala občina Kranj, da se vrne v denacionalizacijskem postopku v naravi tudi 

služnostna pot. 

 

7. Saša Kristan:  

- Na prejšnji seji je opozorila na klančino za invalide v avli občine. Odgovora ni dobila, 

zato je ponovno vprašala, ali se na tem kaj dela?  
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- Glede Gaštejskega klanca je povedala, da z odgovorom ni zadovoljna, saj korenine dreves 

izpodrivajo kvadre na obokih. Lahko se zgodi nesreča in pade kvader na avto ali pešca. 

Zanimalo jo je, ali je občina poslala urgenco na agencijo.  

- Zopet se v zelo veliki meri pojavlja letalski promet nad Stražiščem. Želela je, da občina 

pridobi odgovor Kontrole letenja na letališču Brnik. 

 

8. Jure Kristan:  

- Glede odgovora na vprašanje s prejšnje seje v zvezi s stopnjo brezposelnosti je predlagal, 

da bi naslednjič na sejo mestnega sveta povabili agencijo BSC, da se predstavijo in katere 

projekte peljejo, kaj bo občina s tem pridobila, npr. nepovratna sredstva.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 

  

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc 

 

 

 

 

Svetlana Draksler 

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

Mag. Janez Frelih 

PODŽUPAN 

 

 

 


