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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

24. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 22.5.2013, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Mohor Bogataj. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Janez Bohorič, Stanislav Boštjančič, dr. 

Ilija Dimitrievski, Evstahij Drmota, Beno Fekonja, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, 

Alojz Gorjanc, Bojan Homan, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Darja Kovačič, Jure Kristan, Saša 

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

Piskernik, Alenka Primožič, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, Gregor 

Tomše, Smiljana Vončina Slavec, Nataša Robežnik, dr. Andreja Valič Zver, Klemen Valter, 

mag. Igor Velov in Peter Zaletelj. 

 

Odsotna sta bila svetnika:  Ludvik Kavčič in Alojzij Potočnik. 

 

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

direktor občinske uprave, Mirko Tavčar – načelnik Urada za finance, Janez Ziherl – načelnik 

Urada direktorja, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v Uradu direktorja, Nada 

Bogataj Kržan – načelnica Urada v Uradu za družbene dejavnosti, dr. Mitja Pavliha – 

načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Brane Šimenc - načelnik 

Projektne pisarne, Boštjan Gradišar – načelnik Urada za okolje in prostor, Robert Zadnik – 

Medobčinski inšpektorat Kranj, Alenka Podbevšek – predsednica Nadzornega odbora MOK, 

Klemen Kastelic – namestnik predsednice Občinske volilne komisije, Borut Ulčar – Regijska 

razvojna družba Domžale, Jana Habjan Piletič – zunanja sodelavka, Svetlana Draksler  in 

Milena Bohinc – sodelavki v Uradu direktorja. 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je pozdravil tri nove kandidate za člane Sveta Mestne 

občine Kranj, go. Darjo Kovačič, g. Jerneja Bizjaka in g. Jakoba Piskernika.  
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Povedal, da so člani sveta prejeli na mize seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, osnutek 

sklepov Nadzornega odbora Mestne občine Kranj in odgovore na svetniške vprašanja. 

Posredovana je bila dopolnitev zapisnika 23. seje Sveta MOK na 14. strani. Na dnevni red se 

uvrsti nove kadrovske zadeve in sicer imenovanje nadomestnih članov v Komisijo za finance, 

Komisijo za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo ter predstavnika v Svet Zavoda za 

turizem Kranj ter mnenje o kandidatih za ravnatelja/ico Gimnazije Franceta Prešerna. K 2. B. 

točki Potrditev mandata članu Sveta Mestne občine Kranj – Jerneju Bizjaku je dodatno 

priložen zapisnik Občinske volilne komisije. K 4. točki Odlok o mestnem potniškem prometu 

je podana dopolnitev gradiva. K 5. točki Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) – prva obravnava 

je na podlagi pripomb komisij posredovan popravek odloka.  V kolikor na predlog odloka v 

prvi obravnavi ne bo bistvenih pripomb, bom predlagal, da se v skladu s 100. členom 

Poslovnika Sveta MOK odlok sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.4.2013 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v 

mestnem prometu in ocena izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva na področju 

izvajanja mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj – druga obravnava 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna 

energetska agencija Gorenjske (LEAG) – prva obravnava 

6. Predlog Sklepa o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske 

vzgoje 

7. Pristop Mestne občine Kranj h konvenciji županov 

8. Poročilo o delu LAS (Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog) za leto 

2012 

9. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

območja D02/3 – Šolski center Zlato polje (Ur.l. RS, št. 59/12) 

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PRISOTNIH, 2 

VZDRŽANA). 

 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 23. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

17.4.2013 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 23. seje Sveta Mestne občine Kranj je podal Mitja Herak, direktor 

občinske uprave in povedal, da so vsi sklepi v izvrševanju oziroma so izvršeni.  
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Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.4.2013 z dopolnitvijo občinske 

uprave in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

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

 

 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

 

A. Potrditev mandata članu Sveta Mestne občine Kranj – Jakobu Piskerniku 

 

Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic, namestnik predsednice Občinske volilne 

komisije.  

 

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

povedala, da se komisija strinja s potrditvijo mandata. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Jakobu Piskerniku, Kokrški log 20, Kranj, se potrdi mandat za člana Sveta Mestne občine 

Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

B. Potrditev mandata članu Sveta Mestne občine Kranj – Jerneju Bizjaku 

 

Vlasta Sagadin:  

- Predlagala je, da se ta točka umakne z dnevnega reda oz. da se postopek podelitve 

mandata novemu svetniku ne izvede zaradi napak v postopku pridobivanja soglasja 

kandidata, ki je bil omenjen, da mandata ni sprejel. Želela je, da se razčistijo vsi dvomi. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Želel je, da se zadeva reši v korist stranke Nove Slovenije, ker je to njihova volja. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil postopek zakonit. Zadeva naj se 

obravnava in če se bo ugotovilo, da je prišlo do napak, se bo to potem reševalo. 

 

Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic, namestnik predsednice Občinske volilne 

komisije. Dodatno je priložen zapisnik te komisije.  
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Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 

povedala, da se komisija strinja s potrditvijo mandata. 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Razpravljal je o elektronskem potrdilu, ki mora biti pravno veljavno overovljeno. V 

Zakonu o volitvah ni posebej določeno, kako se zadeva vroča. Subsidiarno se v tem 

primeru uporablja Zakon o upravnem postopku. Zadeva se zdi sporna in gre za 

proceduralno vprašanje, ki ga morajo rešiti zdaj, da v bodoče ne bo prihajalo do njih. 

 

Klemen Kastelic, namestnik predsednice Občinske volilne komisije, je opisal postopek 

pošiljanja elektronske pošte. Nedvomno je bilo na 2. seji komisije ugotovljeno, da je bil g. 

Bajt 24.4.2013 pozvan, da poda izjavo o sprejemu mandata in da je ta v osmih dneh po 

Zakonu o lokalnih volitvah ni podal. Iz strežnika Mestne občine Kranj je razvidno, da je g. 

Bajt prebral pošto, ni bilo pa poslane izjave. Zakon o lokalnih volitvah pa določa, da če 

kandidat v osmih dneh ne poda izjave, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata iz liste 

kandidatov. Zakon ne predvideva načina obveščanja kandidatov.  

 

V razpravi so sodelovali mag. Igor Velov, Smiljana Vončina Slavec in Vlasta Sagadin, ki so 

si bili enotni, da mestni svet z nepotrditvijo mandata novemu svetniku ne bo nič izgubil, če se 

o zadevi odloči na naslednji seji.  

 

Vlasta Sagadin:  

- Trdila je, da je prišlo do napake pri pridobivanju soglasja naslednjega kandidata na listi 

Nove Slovenije. Predlagala je, da se zadeva vrne v prvotno fazo. Celotna zadeva naj se 

pravno formalno razjasni, o čemer naj odloči pristojni organ. 

 

Župan Mohor Bogataj je obravnavo zadeve prekinil in povedal, da se bo zadeva preverila pri 

Občinski volilni komisiji.  

 

 

C. Potrditev mandata članici Sveta Mestne občine Kranj – Darji Kovačič 

 

Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic, namestnik predsednice Občinske volilne 

komisije.  

 

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

povedala, da se komisija strinja s potrditvijo mandata. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Darji Kovačič, Zlato polje 14a, Kranj, se potrdi mandat za članico Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

D. Razrešitev in imenovanje nadomestne članice/podpredsednice Komisije za finance 

 

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

in imenovanja.  
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA:  

 

1. Razreši se članica/podpredsednica Komisije za finance mag. Alenka Bratušek, Prisojna 

ulica1, Kranj, ki je bila imenovana na  2. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 15.12.2010. 

 

2. Za članico/podpredsednico Komisije za finance se imenuje Smiljano Vončina Slavec, 

Goriče 74, Golnik. 

 

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

mandata dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj! 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

E. Razrešitev in imenovanje nadomestne članice Komisije za socialne dejavnosti, 

zdravstvo in šolstvo 

 

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

in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA:  

 

1. Razreši se članica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo Irena Ahčin, Cesta 

Kokrškega odreda 36, Kranj, ki je bila imenovana na  2. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 

15.12.2010. 

 

2. Za članico Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo se imenuje Vlasto Sagadin, 

Župančičeva 39, Kranj.  

 

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

mandata dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj! 

 

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

 

 

 

F. Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Svet Zavoda za turizem Kranj 

 

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

in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA:  
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1. Razreši se Ireno Ahčin s funkcije članice Sveta Zavoda za turizem Kranj.  

 

2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet Zavoda za turizem Kranj 

imenuje Martin Leskovar, Cesta na Rupo 28, Kranj. 

 

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

mandata dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.  

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

G. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico Gimnazije Franceta Prešerna 

 

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

in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Mirjam Bizjak in kandidatu Klemenu 

Urankarju k imenovanju za ravnatelja/ico Gimnazije Franceta Prešerna. Iz dokumentacije, ki 

jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da sta se oba kandidata prijavila v zakonitem roku 

na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujeta vse zahtevane pogoje. Menimo, da 

bi lahko uspešno opravljala dela in naloge ravnatelja/ice Gimnazija Franceta Prešerna. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013  

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne.  

 

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

predlaganim sklepom, se z njim strinja in predlaga Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

V načrt ravnanja s premičnim premoženjem  Mestne občine Kranj za leto 2013 se uvrsti 

nakup novega triosnega vozila za zbiranje in prevoz odpadkov.  

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
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B. Status javnega dobra na zemljišču parc. št. 110/1, k.o. Zgornja Besnica 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja.  

 

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

predlaganim sklepom, se z njim strinja in predlaga Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Mag. Branko Grims, predsednik Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

- Statutarno pravna komisija po pregledu dokumentacije meni, da je zadeva zakonita in 

sklepa Komisije za pritožbe ni mogoče upoštevati. 

- Komisija za pritožbe nima pristojnosti za ocenjevanje zakonitosti posameznih odločitev 

Sveta MOK in občinske uprave. Obravnava lahko pritožbe v skladu z 38. členom Statuta 

MOK in pritožbe posreduje pristojnemu organu v pristojno reševanje. 

 

Razprava:  

 

Mag. Igor Velov:  

- Statutarno pravno komisijo je vprašal, po katerem členu Statuta MOK je Komisija za 

pritožbe v tem primeru prekoračila svoje pristojnosti. Pritožnik ima pravni interes, 

Komisija za pritožbe kot posvetovalno telo je zadevo obravnavala in sprejela predlog 

sklepov, ki naj se jih prebere. Komisija ni prekoračila svojih pristojnosti, niti jih ni 

zlorabila. Želel je, da se nadaljnja razprava opravi argumentirano.   

- Opozoril je sklep Komisije za pritožbe, ki predlaga upravi, da za tovrstne postopke in 

odločitve o prodaji zemljišča za v bodoče določi jasna pravila in postopke, ki naj se 

podajo Svetu Mestne občine Kranj v odločanje. Želel je, da se na ta predlog pripravi pisni 

odgovor. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da bo odgovor posredovan. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Menil je, da so ti predlogi politične naravne in ne pravne. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj se je v zadevi izvzema zemljišča parc. št. 110/1, k.o. Zgornja 

Besnica iz javne rabe seznanil s celotnim listinskim gradivom, s katerim razpolaga uprava 

Mestne občine Kranj v tej zadevi, s pritožbo, z ugotovitvami in sklepom Komisije za pritožbe 

z dne 14.3.2013 ter z obrazložitvijo uprave Mestne občine Kranj glede razveljavitve sklepa o 

izvzemu zemljišča parcelna številka 110/1, k.o. Zgornja Besnica iz javne rabe, ki ga je Svet 

Mestne občine Kranj sprejel na svoji 7. seji dne 22.6.2011. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 18 ZA, 5 PROTI, 4 VZDRŽANI). 
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C. NRP 40600080 Hrastje – desni breg Save 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne. 

 

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

predlaganim sklepom, se z njim strinja in predlaga Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Razprava:  

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Želela je, da je pri tem projektu jasno in pregledno opredeljeno, za kakšno spremembo 

obstoječe dokumentacije gre in kakšni bodo finančni učinki teh sprememb.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. V proračun Mestne občine Kranj za leto 2013 se uvrsti NRP 40600080 Hrastje – desni 

breg Save v okvirni vrednosti 30.000,00 €. 

2. V NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki – II. Faza, pod NRP 40600030 

Kom.inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, postavka 231007 Oskrba z vodo – investicije in 

investicijski transfer, podkonto 420401 Novogradnje, se prerazporedijo sredstva v skupni 

višini 30.000 €: 

- Na NRP 40600080 Hrastje – desni breg Save, postavka 231007 Oskrba z vodo – 

investicije in investicijski transfer, podkonto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija, v višini 7.000,00 € in 

- Na NRP 40600080 Hrastje – desni breg Save, postavka 231101 Taksa za 

obremenjevanje vode, podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 

v višini 23.000,00 €. 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

4. ODLOK O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE LINIJSKIH PREVOZOV V MESTNEM PROMETU IN OCENA 

IZVEDLJIVOSTI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA NA PODROČJU 

IZVAJANJA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ – 

DRUGA OBRAVNAVA  

 

Uvodno poročilo je podal dr. Mitja Pavliha, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe in povedal, da so bili predlogi iz prve obravnave, predlogi krajevnih skupnosti in 

zainteresirane javnosti obravnavane in večinoma upoštevane oziroma obrazložene. Gradivu je 

priložen dodatni sklep. V gradivu je ocena izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva, Odlok o 

organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem 

prometu, katerega namen je upoštevanje veljavnega zakonodajnega okvira, ureditev 

organizacije in načina izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem 

prometu v MOK, koncesijske pogodbe, kjer so bile upoštevane pripombe Statutarno pravne 

komisije iz zadnje seje Sveta MOK, sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda, sklep o 
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določitvi cene prevoznih storitev ter dodatnega sklepa, da se dodatne linije navedene v 

gradivu, ki so ga svetniki prejeli na mizo, to je podaljšanje linije 8 in 12 in vzpostavitev nove 

linije, vključijo v razpisno dokumentacijo za javni razpis za izbor koncesionarja in so 

navedene kot ločen sklep. V procesu usklajevanja so bile s strani odborov krajevnih skupnosti 

te linije dokončno predlagane na ponedeljkovi seji komisije za KS. Dodatne linije bodo poleg 

osnovnih linij, ki jih opredeljuje sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda, predmet 

ločenega sklopa v razpisni dokumentaciji. Navedeno bo omogočalo samostojno finančno 

vrednotenje rednih in dodatnih linij o čemer bo občinska uprava obvestila mestni svet s 

predlogom ali se dodatne linije uvedejo ali ne, ker bodo imele finančne posledice. Podal je še 

predlagane sklepe iz gradiva z vključenim sklepom, ki so ga svetniki prejeli na mizo. 

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da se je komisija seznanila s predlaganim odlokom in z njim soglaša. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da komisija nima 

pripomb. 

 

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

pripomb in je podprla sklepe. 

 

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

nekaj pripomb, vendar so bile s sklepom, ki je bil posredovan na mizo upoštevane, zato se 

strinjajo. 

 

Razprava: 

 

Mag. Andrej Šuštaršič: 

 Povedal je, da je že na prejšnji seji predlagal popravke 25. člena odloka glede živali, 

vendar očitno ni bilo razumljeno. Želel je, da se 25. člen popravi 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da se na odlok v 2. obravnavi lahko vloži samo amandma. 

Prekinil je točko, da bo svetnik Šušteršič lahko pripravil amandma v pisni obliki. 

 

Prekinitev 4. točke 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE (LEAG) 

– PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Pavliha, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe. Na predlog Statutarno pravne komisije je na mizo podana dopolnitev 

spremembe odloka. 

 

Stališča komisij:  

 

Evstahij Drmota, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
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Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) – prva obravnava in z njim 

soglaša. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

- Določi se, da se sprememba odloka začne uporabljati naslednji dan po objavi. 

- V 17. členu je zapisano, da se zahteva znanje slovenščine na srednji ravni, kar je 

nesprejemljivo in je potrebno izenačiti z angleščino, tako da se za oba jezika zahteva 

znanje na višji ravni. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o sprejemu Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske 

(LEAG) – prva obravnava  

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS  so se seznanili z gradivom. 

 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna 

energetska agencija Gorenjske (LEAG) se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG).  

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O DODELITVI KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE 

SLUŽBE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene zadeve in 

povedala, da so bile v lanskem letu podeljene 4 koncesije namesto razpisanih 6, ker 2 nista 

ustrezali prostorskim pogojem. V letošnjem letu so potrebe sicer večje, vendar se razpisujeta 

le 2 oddelka, ker s strani koncesionarja ni pogojev za več oddelkov. Koncesija se razpisuje za 

2 oddelka v šolskem okolišu Stražišče, problemi vpisa otrok se bodo reševali z odprtjem 4 

dodatnih oddelkov, v vrtcu Mojca 2 dodatna oddelka in 2 oddelka v vrtcu Čebelica. Na obeh 

lokacijah se bodo izselili najemniki. Dodelitev in izvajanje koncesije bosta MOK stali 

mesečno približno 8.500 EUR, za kar so v proračunu MOK planirana sredstva. 
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Stališča komisij: 

 

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

so potrdili predlagane sklepe. 

 

Komisija za finance se je seznanila s predlaganimi sklepi in predlaga njihov sprejem. 

 

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

pripomb. 

 

Razprava: 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Pred sejo je poslala pisna vprašanja, ki so bila vezana na njeno vprašanje prejšnje seje in 

na današnji predlog razpisa koncesije za 2 oddelka, ki naj bi bila v prostorih tehnološkega 

parka. Menila je, da pred odločanjem še vedno nimajo prikazanih polnih stroškov varstva 

otrok v vrtcih, kjer je lastnik zgradb MOK in v koncesionarskih vrtcih. Po podatkih, ki jih 

je dobila, je strošek na otroka v vrtcih, kjer je lastnik MOK, je od 60 do 70 EUR na mesec 

in te stroški niso obravnavani v ceni. Predlagala je, da se z odločanjem počaka, dokler 

svetniki ne dobijo transparentno prikazane stroške. Po njenem mnenju bodo stroški v 

tehnološkem parku nižji, zato ni smiselno, da se dajo na voljo koncesionarki.  

 

Beno Fekonja: 

- Na seji komisije so gledali širše, ne samo ekonomsko. Metodologija določa stroške, ki jih 

plačajo starši, verjetno pa se bodo vsi strinjali, da je 80 EUR premalo glede na stanje stavb 

v katerih poteka predšolska vzgoja. Občinska uprava je že večkrat pojasnila, da so 

kapacitete Kranjskih vrtcev prezasedene in da dodatnih ne morejo prevzemati. Že v 

preteklem letu, ko so se iskale rešitve, je bila rešitev koncesija. Zato je komisija potrdila 

sklepe. Stroški otrok za občino v koncesiji so nižji, kot pa v javnih inštitucijah. Potrebno 

pa je paziti tudi na kvaliteto izvajanja med javnim in zasebnim vrtcem. Predlagal je, da se 

sklep potrdi. 

 

Smiljana Vončina Slavec - replika: 

- Načeloma se je strinjala, vendar je želela, da se predstavijo vsi argumenti šele nato se 

predlagajo sklepi, ker se govori o 1,2 milijona proračunskih sredstev. 

 

Nada Bogataj Kržan: 

- Opozorila je, da se je vodstvo MOK glede na vložke, ki jih MOK namenja za otroško 

varstvo odločilo, da se za izvajanje predšolske vzgoje ne najema novih prostorov.  

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Povedala je,d a so se tudi na seji Sveta MOK strinjali s tem, da se ne investira več v nove 

kapacitete, ker je to trajna naložba, ne ve pa se kakšna bo potreba. V tem primeru se 

govori o najemu prostorov, ki je začasna rešitev, tako kot koncesija. Najemnina 9 

EUR/m2 je zelo nizka. Svetniki ne poznajo razlike kaj pridobijo in kaj izgubijo, če te 

prostore najame koncesionarka namesto javnega zavoda. Zanimalo jo je ali gre za jasno 

odklonitev javnih institucij na tem področju, da bi prevzeli ta 2 oddelka.  
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

1. Sprejme se Sklep o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske 

vzgoje.  

 

2. Uprava Mestne občine Kranj na podlagi 1. točke podeli koncesijo izbranemu ponudniku.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 23 PRISOTNIH: 19 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

 

Nadaljevanje 4. ODLOK O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE LINIJSKIH PREVOZOV V MESTNEM 

PROMETU IN OCENA IZVEDLJIVOSTI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

NA PODROČJU IZVAJANJA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MESTNI 

OBČINI KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA  

 

Župan Mohor Bogataj je prebral, posvojil in dal na glasovanje naslednji 

 

Amandma na 25. člen Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne 

službe linijskih prevozov v mestnem prometu 

 

Vlagam amandma na spremembe 1. in 4 alineje 25. člena Odloka o organizaciji in načinu 

izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu, kot je navedeno v 

nadaljevanju. 

 

25. Člen 

(prevoz živali) 

1. Z vozili mestnega linijskega prevoza se ne sme prevažati živih živali razen: 

a. Službenih psov policije, vojske, carine, gorske reševalne službe in enot reševalnih  

psov Civilne zaščite, vse v spremstvu vodnika; 

b. Psov vodnikov za slepe ali invalidne osebe z vodnikom. 

4.  v primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati razen psov navedenih v 1. 

odstavku tega člena v točki a. in b. 

 

Sprejeto soglasno ( 28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

Jure Kristan: 

- Opozoril je na sklepe 30. seje Nadzornega odbora in menil, da so vprašanja NO na mestu, 

za obrazložitev, za katero je menil, da jo je pripravila Jana Habjan Piletič, pa je menil, da 

je prekratka. Želel je vedeti ali je 10-letno koncesijsko obdobje optimalno. 

 

Jože Lombar: 

- Želel je, da se o dodatnem sklepu, po katerem bi občinska uprava zgolj obvestila mestni 

svet o uvedbi predlaganih dodatnih linij, ne glasuje ampak da bi mora mestni svet to 

problematiko pred sprejetjem obravnavati. 
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Župan je Mohor Bogataj se je v imenu občinske uprave zavezal, da bodo pristojne komisije in 

mestni svet problematiko obravnavali pred podpisom pogodbe in dal na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Ugotavlja se  obstoj javnega interesa, ki ga potrjuje izdelana Ocena izvedljivosti javno-

zasebnega partnerstva na področju izvajanja mestnega potniškega prometa v Mestni 

občini Kranj.  

2. Sprejme se Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih 

prevozov v mestnem prometu v drugi obravnavi s sprejetim amandmajem. 

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

4. Sprejme se Sklep o določitvi cene prevoznih storitev. 

5. Potrdi se osnutek Koncesije pogodbe in podaja strinjanje o njeni vsebini. 

 

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

 

 

 

7. PRISTOP MESTNE OBČINE KRANJ H KONVENCIJI ŽUPANOV 

 

Uvodno poročilo je podal dr. Mitja Pavliha, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe in povedal, da je konvencija županov evropsko gibanje, v katerem sodelujejo 

lokalne in regionalne oblasti, ki se prostovoljno zavežejo k povečanju energetske 

učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije na svojih območjih.  

 

Stališča komisij: 

 

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

seznanila s predlaganim gradivom. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj se strinja s pristopom Mestne občine Kranj h Konvenciji županov 

in pooblašča župana za podpis pristopnega obrazca. 

 

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

 

 

8. POROČILO O DELU LAS (LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA 

PREPREČEVANJE ZLORABE DROG) V LETU 2012 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo se je seznanila s poročilom in nanj nima 

pripomb. 
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Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se je komisija 

seznanila s poročilom, imeli pa so pripombo, da lokacija metadonske ambulante na Zlatem 

polju zaradi bližine osnovne in srednjih šol ni primerna in bi jo bilo potrebno preseliti v 

prostore vojašnice. 

Prisotni člani Komisije za KS so podprli predloga Janeza Kovačiča, predstavnika KS v LAS, 

da se občinski upravi predlaga povečanje sredstev za delovanje LAS v proračunu 2014. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o delu LAS za preprečevanje zlorabe 

drog v Mestni občini Kranj za leto 2012. 

 

Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 

 

 

 

9. OBVEZNA RAZLAGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA D02/3 – ŠOLSKI CENTER 

ZLATO POLJE (URADNI LIST RS, ŠT. 59/12) 

 

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

se z obvezno razlago pojasnjuje nejasnosti določenih členov, ki so bila posredovana s strani 

Upravne enote, ki naj bi na osnovi projektne dokumentacije izdala gradbeno dovoljenje za 

obstoječi objekt ledene dvorane. Ledena dvorana je že imela uporabno dovoljenje, vendar je 

bilo le to kasneje razveljavljeno, ker Zakon o graditvi objektov ne pozna termina legalizacija 

ampak termin novogradnja. Z obvezno razlago se odpravlja dilema legalizacije ali 

novogradnje že zgrajenega objekta, ki je za UE sporen in zaradi tega ne izda gradbenega 

dovoljenja za obstoječo dvorano s pripadajočimi aneksi.  

 

Stališča komisij: 

 

Jure Kristan, podpredsednik komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je 

povedal, da se je komisija seznanila in soglaša. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da so sprejeli stališče, 

da ne vedo, kaj ni jasno v 7. in 8. Členu. Člena sta obsežna in stališče komisije je, da je 

potrebno opredeliti dele teh členov, ki potrebujejo razlago. Statutarno pravna komisija bi 

morala narediti predlog za mestni svet, vendar je niso pripravili, ravno zaradi obsežnosti 

členov. Sprejeli so sklep, ali naj se spremeni sam odlok po skrajšanem postopku ali pa naj se 

opredeli kaj iz teh dveh členov je potrebno obvezno razložiti, da je nerazumljivo. 

 

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

seznanili z zadevo. 
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Razprava: 

 

Borut Ulčar, Regijska razvojna družba: 

- Pojasnil je, da v tem primeru prihaja do absurdne situacije zaradi tega, ker besedo 

legalizacija naša zakonodaja v zadnjih letih ne pozna več ampak govori samo še o 

gradnjah oziroma novogradnjah, ki pa se v tem primeru, ko je objekt zgrajen ni prava. Z 

obvezno razlago se ne spreminja odlok, ampak se pojasnjuje to, kar je drugje po Sloveniji 

povsem jasno. Povsod se za obstoječe objekte, ki so narisani v zazidalnih načrtih lahko 

dobi gradbeno dovoljenje.  

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Obvezna razlaga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 

načrtu območja D02/3 – Šolski center Zlato polje (Uradni list RS, št. 59/12). 

 

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

 

 

 

10. VPRAŠANJA, PREDLOGI, POBUDE ČLANOV SVETA 

 

1. Mag. Drago Štefe: 

- Povedal je, da so pred časom, ko so v mestnem svetu govorili o Mestni knjižnici Kranj 

posebno poudarili, da naj bi investitorji, ko bodo prejeli denar, poplačali svoje 

podizvajalce. Nanj se je obrnil direktor podjetja Sumont, gospod Janez Belehar, ki je bil 

podizvajalec pri gradnji kranjske knjižnice. Že med gradnjo mu je investitor zagotovil, da 

bo dobil plačano, ko bo občina plačala, vendar denarja še ni dobil in je zaradi tega 

njegovo podjetje v težavah. Prosil je župana, da zastavi svojo besedo in vpliv pri 

investitorju, naj poplača podizvajalce.  

- V Gorenjskem glasu izdanem z dne 11.2.2011 je bil članek z naslovom: Ozelenil bi 

berlinski zid. Takrat je povedal, da je zid kranjskega pokopališča problematičen. Z 

gradnjo ceste D na južni strani ob povezavi vzhodnega in zahodnega dela bi ta del uredili 

in nakazali nadaljnjo ureditev. Predlagal je, da bi pred mrliškimi vežicami zgradili 

nadstrešnico. Takrat je bilo rečeno, da bodo za nadstrešnico in za prenovo vežic izdelani 

projekti. Prosil je, da se ti projekti pokažejo in začnejo realizirati.  

 

2. Mag. Igor Velov: 

- Vprašal je, ali je župan pri 3.B. Premoženjski zadevi seznanjen s sklepom Nadzornega 

odbora MOK št. 4/30, ki govori »Če so ugotovitve Komisije za pritožbe pri Svetu MOK v 

zvezi z navedeno zadevo utemeljene, NO podpira sklep Komisije za pritožbe in opozarja 

župana na možne posledice in stroške sodnih postopkov«. 

- Občina je s sklepom Sveta MOK dala sredstva za ureditev dostopa na Škrlovec, kar se 

vleče že leta. Spomeniško je zadeva urejena. Vprašal je, zakaj se še vedno nič ne dela, 

kdaj se bo začelo in kdaj bo končano.  
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Župan Mohor Bogataj je povedal, da v zadevi ureditve dostopa na Škrlovec poteka spor z g. 

Grosom, trenutno poteka geodetska izmera za 20 cm zemljišča. Ureditev dostopa se bo pričela 

takoj, ko se reši tozadevni spor. 

 

3. Saša Kristan: 

- S strani krajanov je prejela pripombo, da se je v zadnjem obdobju povečalo poletanje letal 

čez Kranj, kar ustvarja veliko hrupa. Po informacijah je bilo v prejšnjem obdobju 90 % 

poletanja proti Vodicam. Prosila je, da se na ustrezne institucije posreduje vprašanje in 

želi pisni odgovor.  

- Ponovno je opozorila na problematiko prometa pred Savskim mostom, otokom v križišču 

proti Besnici. Menila je, da bi bilo tam primerno postaviti krožišče.  

- Na Zlatem polju nasproti bencinske črpalke so vrtički, najemniki vrtičkov parkirajo 

avtomobile na robniku ob cesti in ovirajo promet. Nedaleč stran pri Lidlu je parkirišče. 

Zanimalo jo je, ali redarska služba nadzira to nepravilno parkiranje. 

 

4. Vlasta Sagadin:  

- Zahvalila se je za podan odgovor na vprašanje glede kolesarske poti skozi stari Kranj. 

- V zvezi s konstrukcijo nad avditorijem na gradu Kieselstein je vprašala, ali ta konstrukcija 

statično vzdrži obilne padavine oz. količino vode.  

- V starem Kranju se zapirajo trgovine in lokali. Zanimalo jo je, kakšno potezo bo občina 

naredila za oživitev starega Kranja v smislu trgovske in storitvene ponudbe.  

- Zanimalo jo je, kaj je z idejo, ki je bila podana pred leti, da bi se med občino Kranj, 

naseljem Pešnica v Besnici in Občino Naklo, naseljem Okroglo, zgradil viseči most za 

kolesarje in pešce.  

 

5. Nataša Robežnik:  

- Zahvalila se je Uradu za družbene dejavnosti za zbrano obsežno gradivo v zvezi s stroški 

zunanjih svetovalcev v kranjskih javnih zavodih. Manjka gradivo Gorenjskega muzeja in 

zato je prosila, da naj posredujejo gradivo.  

- Ponovno je izpostavila ureditev prometa med Šenčurjem in Kranjem ter krožnega križišča 

pri Mercatorju v prometnih konicah. Vprašala je, kaj je res Mestna občina Kranj naredila, 

želi kronološki odgovor, kdaj so bili sestanki, kaj so se dogovorili, kaj je kdo obljubil in 

končno analizo stanja in načrti za v prihodnje. 

- Opozorila je na uničen most pri bivši tovarni Planika in predlagala, da se v proračunu za 

prihodnje leto načrtuje sredstva za obnovo tega mostu.  

 

6. Jure Kristan: 

- Predlagal je, da se obnova najbolj uničenih ulic v Mestni občini Kranj uvrsti v osnutek 

proračuna za leto 2014.  

- V športnem parku v Stražišču se nekaj obnavlja in gradi. Po nekih informacijah naj bi se 

tam gradila BMX steza. Občinska uprava naj zadolži javne zavode, ki gravitirajo na 

posamezne krajevne skupnosti, da so o vseh aktivnostih na območjih obvestijo tudi 

krajevne skupnosti. Zanimalo ga je tudi, kdo je naročil, da se ta steza zgradi.  

- Zanimalo ga je poročilo oz. strokovna ocena o opornem zidu na Gaštejskem klancu. Ker 

je to državna cesta, je prosil, da Mestna občina Kranj pozove Družbo RS za državne ceste, 

da to oceno posreduje občini.  

- Glede grafitov na raznoraznih javnih mestih po Kranju je predlagal, da občina naroči 

Komunali Kranj, da se ti grafiti očistijo ali prepleskajo. Občina naj pozove lastnike 

privatnih objektov, da sami odstranijo te grafite.  
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- Županu je predlagal v razmislek predlog Nadzornega odbora št. 2/30, da bi se pred sejami 

mestnega sveta nadzorni svet udeležil kolegija župana in predstavil stališča v zvezi s 

točkami dnevnega reda seje mestnega sveta do katerih je zavzel stališča ali podal določene 

predloge. 

 

7. Stanislav Boštjančič:  

- Predlagal je, da občinska uprava pripravi predlog spremembe Pravilnika o plačah in 

plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom 

delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih 

stroškov, v katerem naj se uvede princip premo sorazmernega plačila za udeležbo 

svetnikov na seji mestnega sveta. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Občinska uprava naj pripravi predlog spremembe Pravilnika o plačah in plačilih občinskim 

funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles 

občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov, v katerem naj 

se uvede princip premo sorazmernega plačila za udeležbo svetnikov na seji mestnega sveta.  

 

Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA).  

 

8. Vlasta Sagadin:  

- Želela je, da se pozove organizatorja Tedna mladih, da počisti mesto. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da je organizator pozvan. 

 

Seja se je končala ob 18.10 uri. 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

 

 

Svetlana Draksler 

 

 

 

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


