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Z A P I S N I K 

 

 

 

9. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 26. 10. 2011, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo sta vodila župan Mohor Bogataj in podžupan Janez Frelih. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Irena Ahčin, Stanislav Boštjančič, 

Janez Bohorič, mag. Alenka Bratušek, dr. Ilija Dimitrievski, Evstahij Drmota, Beno 

Fekonja, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, Alojz Gorjanc, Bojan Homan, Darko 

Jarc, Alojzij Ješe, Ludvik Kavčič, Jure Kristan, Saša Kristan, mag. Hermina Krt, Jože 

Lombar, mag. Andrejka Majhen, Nada Mihajlović, Matej Gal Pintar, Alojzij Potočnik, 

Alenka Primožič, Nataša Robežnik, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, Gregor Tomše, 

Klemen Valter, Igor Velov, Smiljana Vončina Slavec, Peter Zaletelj. 

 

Odsotna sta bila mag. Andreja Valič Zver in Zmagoslav Zadnik. 

 

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, mag. Marko 

Hočevar – načelnik urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Nada Bogataj 

Kržan – načelnica urada za družbene dejavnosti, Brane Šimenc - načelnik projektne 

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

Medobčinski inšpektorat Kranj, Živa Okorn – splošna služba, Milena Bohinc – analitik 

v uradu direktorja, Svetlana Draksler – analitik v uradu direktorja, Alenka Podbevšek – 

nadzorni odbor. 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj je uvodoma povedal, da so svetniki na mize prejeli: 

Seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, osnutek sklepov seje Nadzornega odbora,  

odgovora na svetniško vprašanje, eno kadrovsko zadevo: Mnenje k imenovanju 

direktorice Varstveno delovnega centra Kranj in popravek k točki 4. B. Premoženjski 

zadevi. 
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Irena Ahčin – proceduralno: 

 Najprej je želela izjavo gospoda Heraka, da jo posreduje mestnemu svetu glede na 

informacije o zakonitosti pogodbe o zaposlitvi. 

 

Župan Mohor Bogataj je zavrnil to vprašanje kot proceduralno in prešel na potrditev 

dnevnega reda. 

 

Pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.9.2011 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

3. Kadrovske zadeve  

4. Premoženjske zadeve  

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 – prva obravnava 

6. Vodenje programa GORKI – 2. faza 

7. Poravnava, z dne 25.11.2010, sklenjena med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko 

zadrugo Gorenjske, z.o.o. – obravnava zadeve v skladu s 53. členom poslovnika, 

točka dnevnega reda 1. izredne seje Sveta MOK v letu 2011 (gradivo za to točko je 

bilo posredovano za sklic 1. izredne seje) 

 

Dnevni red je bil sprejet (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 8. SEJE SVETA Z DNE 21.9.2011 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave in povedal, da je na 8. seji 

mestni svet sprejel 15 sklepov. Vsi sklepi so izvršeni oziroma je njihovo izvrševanje v 

teku. Na vprašanja, ki so bila postavljena na 8. seji so svetniki prejeli vsa pisna 

pojasnila, razen poročilo o opravljenem delu, ki se nanaša na storitev neke odvetniške 

družbe v višini 19.900 EUR. Poročilo ne obstaja, bil pa je izstavljen račun iz katerega je 

razvidno kaj je bilo opravljeno.  

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 8. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.9.2011 in poročilo o 

izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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2. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA 

 

1. Beno Fekonja: 

- Opozoril je na problem pasjega laježa in povedal, da v občinskem odloku ta 

problematika ni nikjer zavedena, da bi na ta način lahko policija ali medobčinski 

inšpektorat ukrepala v primerih, ko je v določeni soseski pasje lajanje moteče. To se 

dogaja na območju krajevne skupnosti Predoslje, kjer občani želijo, da se na tem 

področju kaj ukrene. Menil je, da bi bila potrebna sprememba odloka o javnem redu 

in miru in predlagal, da si pristojne službe pogledajo kako je to urejeno na 

Jesenicah, kjer imajo te primere urejene. Upravi je predlagal, da predlog prouči in če 

je mogoče, da se odlok spremeni po hitrem postopku.  

 

2. Nada Mihajlović: 

- Povedala je, da so jo iz KS Vodovodni stolp zadolžili, da postavi vprašanje kaj se 

dogaja na gradbišču na Mrakovi 1, ki je v mirovanju že nekaj mesecev, menda pa 

naj bi sedanji lastnik prodajal gradbišče. Opozorila je, da je na gradbišču ostal 

žerjav, ki bi lahko v primeru slabega vremena padel na objekte v neposredni bližini. 

Želela je, da se zadevo nemudoma preveri in ustrezno ukrepa.  

 

3. Irena Ahčin: 

- Želela je, da se jo opozori kje je odgovor, ki ga je želela na prejšnji seji in želela, da 

se  poročilo o delovanju Fundacije Vincenca Drakslerja posreduje vsem članom 

mestnega sveta.  

 

4. Vlasta Sagadin: 

- Zahvalila se je za odgovora in opozorila na tlakovanje prostora med župnijsko 

cerkvijo in gledališčem, ki se počasi zaključuje, ker pa še ni nameščenih korit ali 

stebričkov tam že parkirajo vozila in predlagala, da se takrat, ko bo polaganje 

zaključeno, da se namesti fizične ovire;  

- Predlagala je, da se na cesti iz Stražišča proti Besnici pri podvozu se je pred kratkim 

zgodila prometna nesreča. Prosila je, da se ta del cestišča pregleda in primerno uredi 

krivino.  

 

Župan Mohor Bogataj je pojasnil, da se glede zaprtja tega prostora dobili protest KS 

Center, ker bi bilo na račun peš cone, ki je tam predvidena 24 parkirnih mest manj in 

zato se s peš cono ne strinjajo. Vendar pa na zadevi delajo. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Zanimalo jo je kdo je lastnik tega zemljišča in menila, da si KS ne more lastiti 

zemljišča v lasti občine. Predlagala je sestanek s predsednikom KS Center, ki si je 

očitno ta del Kranja kar nekako olastil.  

 

5. Ludvik Kavčič: 

- Povedal je, da precej ljudi hodi na Šmarjetno goro po južni strani, od gradu navzgor, 

kjer je problem parkiranje. Če bi se tam prodajal kakšen svet, bi se mogoče dalo tam 

narediti parkirišče, ker je tam izhodna točka za pohodnike na Šmarjetno goro in Jošt.  

 

6. Nataša Robežnik: 

- Menila je, da je mestno jedro zelo zanemarjeno in polno avtomobilov, sploh med 

vikendi. Že na prejšnji seji je opozorila, naj se redarska služba sprehodi skozi 
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mestno jedro in kaj naredi in vprašala kaj dela redarska služba, ker svoje naloge v 

mestnem jedru ne opravlja. Želela je poročilo o delu redarske službe; 

- Povedala je še, da okrog Globusa ob dežju voda stoji v jezerih in želela, da pristojne 

inšpekcije pregledajo stanje.  

 

7. Mag. Drago Štefe: 

- Menil je, da bi moralo v mesto priti več pešcev, da bi izrinili promet in vprašal, ali 

je v starem Kranju javno stranišče, ker v nasprotnem primeru bi ga bilo nujno 

potrebno čim prej zagotoviti, zato je predlagal, da se to investicijo vključi v 

proračun.  

 

8. Matej Gal Pintar: 

- Želel je, da se da na glasovanje njegov pobuda, ki jo je dal že na zadnjih dveh sejah 

in sicer v zvezi s svetnikom Darkom Jarcem. Prebral je sklepe, za katere je želel, da 

se o njih glasuje.  

1. Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da je s sklenitvijo pogodbe o svetovanju med 

Mestno občino Kranj in Darkom Jarcem s 1. 12. 2010 iz razloga po 37. A členu 

Zakona o lokalni samoupravi svetniku Darku Jarcu, Cesta Staneta Žagarja 39, 4000 

Kranj, dne 1. 12. 2010 prenehal mandat svetnika v Svetu Mestne občine Kranj. 

2. O prenehanju mandata svetnika Sveta Mestne občine Kranj župan obvesti Občinsko 

volilno komisijo. 

3. Zoper sklepa iz te točke prvi in drugi Darko Jarc lahko vloži tožbo pri Upravnem 

sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana v roku 8 dni od 

dneva prejema pisnega odpravka sklepov. Tožba ne zadrži izvršitve sklepov pod 

točko 1. In 2.  

Pobuda nima finančnih posledic. Želel je, da se da te sklepe na glasovanje. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave je predlagal, da svetnik posreduje gradivo in 

predlagane sklepe. 

 

Matej Gal Pintar: 

- Povedal je, da je take sklepe dal na glasovanje že na 7. seji Sveta MOK, 22.6.2011.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Predlagal je, da svetnik pripravi gradivo, da se bodo z njim lahko vsi seznanili.  

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Povedal je, da bo o tem odločal mestni svet na naslednji seji. 

 

Matej Gal Pintar: 

- Ni se strinjal, da se o teh sklepih glasuje šele na naslednji seji. 

 

Župan je za pravno pomoč prosil svetnika Stanislava Boštjančiča. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Povedal je, da so svetniki o tem sklepali že na eni prejšnjih sej, sam je takrat 

razpravljal o tem po kateri alineji 37. A člena ali 32. Člena poslovnika naj bi se ta 

razrešitev izvršila, vendar ni dobil odgovora. Sprejet pa je bil sklep, da občinska 

uprava pripravi celovito poročilo o statusu Darka Jarca, ki naj se kot točka dnevnega 

reda obravnava na naslednji seji mestnega sveta. Ta sklep ni bil sprejet, 13 jih je bilo 
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za, 18 proti in 1 vzdržan. Menil je, da je sklep o tem že enkrat sklepal in ni želel 

ponovno sklepati o tem.  

 

Matej Gal Pintar: 

- Povedal je, da se o teh sklepih ni nikoli glasovalo. Prvič je to na pobudo svetnika 

Fekonje prestavil, na naslednji seji je bil podan predlog, da bi se to celostno 

obravnavalo vendar je bil sklep zavrnjen, vztrajal pa je, da se glasuje o teh sklepih. 

Če pa svetniki potrebujejo gradivo je prosil za prekinitev seje in za pomoč občinske 

uprave, da jih bo lahko pripravil in razdelil svetnikom.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Vprašal je svetnika, če potrebuje prekinitev seje zato, da bo pripravil sklepe, o 

katerih naj bi svetniki glasovali. 

 

Matej Gal Pintar: 

- Povedal je, da potrebuje kopije zapisnika 7. seje oziroma njegovo pobudo, ki je bila 

takrat posredovana na mizo. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Poudaril je, da župan in večina svetnikov ne razpolaga s tem gradivom. Svetnika je 

vprašal ali zahteva prekinitev seje, da bo kot svetnik pripravil to gradivo o katerem 

bodo glasovali. 

 

Matej Gal Pintar: 

- Povedal je, da želi prekinitev seje in pomoč občinske uprave, ker s seboj nima 

tehničnih pripomočkov. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Povedal je, da 52. člen poslovnika določa, da župan prekine sejo po lastni presoji, če 

poda zahtevo član sveta ali če kdo nasprotuje prekinitvi odloča o njej Svet. Ker je 

dal zahtevo za prekinitev bo o tej prekinitvi odločal svet. 

 

Mag. Branko Grims: 

- Želel je, da vsi spoštujejo pravni red in povedal, da iz poslovnika sledi, da se o 

pobudah glasuje na naslednji seji, o čemer je bilo že večkrat govorjeno. V danem 

primeru ti sklepi ponavljajo vsebinsko sklep, ki je bil že predmet odločanja na 

mestnem svetu in osebno je bil prepričan, da ti sklepi sploh nimajo pravne osnove, 

ker se nanašajo na stanje, ki ga ni več. Menil je, da bi bila velika napaka na hitro 

glasovati o tem, ker je treba take zadeve resno pogledati.  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da bo dal pobudo svetnika Pintarja na glasovanje na 

naslednji seji. 

 

Alojz Potočnik: 

- Prebral je 21. člen poslovnika v katerem je navedeno: Če ima pobuda finančne 

posledice, lahko župan preloži glasovanje na naslednjo sejo in menil, da je to 

pomembno. 

 

Mag. Branko Grims: 

- Menil je, da taka pobuda ima materialne posledice. 



6 
 

 

Župan Mohor Bogataj je prosil svetnika Mateja Gala Pintarja, da pobudo pisno 

posreduje občinski upravi, ki jo bo posredovala vsem svetnikom, da bodo lahko o tem 

ponovno glasovali na naslednji seji. 

 

Matej Gal Pintar: 

- Povedal je, da je pobudo vložil pred 4 meseci na seji in želel vedeti zakaj jo mora 

ponovno posredovati. 

 

9. Alenka Primožič: 

- Povedala je, da jo je KS Huje prosila, da posreduje, da je na parkirišču poleg 

trgovske šole dnevno okrog 100 praznih parkirnih mest, zaposleni v mestnem jedru 

pa parkirajo po Župančičevi ulici, Ulici Gorenjskega odreda in Ulici Nikole Tesla 

pri tem pa obirajo pešce in intervencijske poti. Svet KS Huje predlaga, da se del 

parkirišča nameni stanovalcem, del pa zaposlenim v mestnem jedru, parkirišča pa 

naj bodo plačljiva po dostopnih cenah. 

- Povedala je še, da sta KS Planina in Huje brez območnega policista, ki bi ga radi 

imeli, prav tako pa primanjkuje klopi za starejše, tiste pa ki so, so dotrajane.  

 

10. Stanislav Boštjančič: 

- Povedal je, da so v prejšnjem mandatu razpravljali o spremembi odloka o urejanju 

mestnega prometa. Takrat je bilo podanih veliko pripomb, zato odlok ni bil sprejet. 

Zanimalo ga je, kdaj bo ta pravni akt ponovno na seji mestnega sveta, glede na to, 

da je mestni promet v MOK slabo urejen. Razprava iz prejšnjega mandata naj bo 

osnova pri pripravi novega pravnega akta.  

- Menil je, da organizacija športa kakršna je v Kranju ni primerna, ker nastopa proti 

proračunu vsak klub posebej, zato bi bilo prav, da se vzpostavi tako stanje, da bo 

šport v Kranju nastopil organizirano. Zanimalo ga je kdaj bodo pristojni organi v 

občinski upravi skupaj s športnimi funkcionarji pripravili predlog, da bo prišlo do 

realizacije tega.  

- Zanimalo ga je še ali je občina že izterjala od Art centra tiste tisoče evrov, za katere 

je mestni svet sprejel, da jih morajo vrniti, ker oprema, ki jim je bila dana ni bila 

uporabljena v skladu s pogodbo. Če nimajo sredstev, naj se jim oprema vzame in se 

preseli v Prešernovo gledališče, kjer bo koristno uporabljena. Želel je, da se to 

realizira.  

 

11. Igor Velov: 

- Povedal je, da je že junija dal predlog v zvezi z vrtci, pa še do sedaj ni dobil 

odgovora. 

- Povedal je, da sedaj mestno jedro služi kot tranzit, ker je omogočeno pol urno 

brezplačno parkiranje v mestnem jedru in veliko jih gre iz Planine kar skozi mestno 

jedro. Predlagal je, da se spremeni sistem in da tisti, ki uporablja brezplačno 

parkiranje do pol ure, da lahko zapusti mesto le na tistem mestu, kjer je vstopil. 

Želel je odgovor do prihodnje seje.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Pojasnil je, da je bil odgovor posredovan, napisan je bil 7. junija in če ga svetnik ni 

prejel mu bo ponovno posredovan.  



7 
 

- Svetnici Ahčinovi, ki je povedala, da ni prejela odgovora na svoje vprašanje glede 

Zlatega polja, je pojasnil, da ima na mizi odgovore, med katerimi je tudi tisti, ki ga 

je želela. 

 

12. Irena Ahčin: 

- Prosila je, da občinska uprava da uradno pojasnilo, kako je z zaposlitvijo direktorja 

Heraka. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da bodo dobili svetniki pisno pojasnilo občinske 

uprave, še prej pa bo zadevo pojasnil sam direktor, Mitja Herak. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Povedal je, da je imenovanje in postopek izbire direktorja občinske uprave določa 

Zakon o javnih uslužbencih. 82. člen zakona v 3. odstavku določa, da se položaj 

direktorja občinske uprave pridobi za dobo 5 let. V 5. odstavku 82. člena govori, da 

se z izbranim kandidatom in pred izbiro ni imel statusa uradnika – ni navedeno kje 

uradnika – sklene pogodba za obdobje 5 let. Povedal je, da je pred izbiro imel status 

uradnika. Nikjer pa ni navedeno, da mora biti uradnik zaposlen v občinski upravi 

ampak je naveden samo status uradnika. Zakon o javnih uslužbencih v 1. členu 

govori kaj je javna uprava, kdo jo sestavlja in v nadaljevanju v 21. členu govori kdo 

so uradniki in sam je bil uradnik, ker je bil zaposlen pri državnem organu na dan 

pred izbiro. Pojasnil je še 83. člen. Povedal je, da je eden izmed razlogov, ki določa 

kdaj direktorju občinske uprave preneha mandat ali pogodba o zaposlitvi je po 

prenehanju dobe za katero je bil imenovan, kar pomeni, da po 5 letih mandat 

preneha. Lahko se podaljša pred iztekom 3 mesecev spet za 5 let, brez javnega 

razpisa. Če pa to ni storjeno pa mandat ugasne. Za ta primer 83. člen v 7. odstavku 

določa, da z uradnikom oziroma s tem, ki mu preneha položaj po 3. odstavku, to je 

direktor občinske uprave in je bil pred tem kot uradnik zaposlen v istem ali drugem 

državnem organu ali upravi lokalne skupnosti, se sklene pogodba o zaposlitvi 

primerno njegovi izobrazbi in nazivu. Mnenje, ki je bilo včeraj posredovano s strani 

ministrstva za javno upravo tolmači tako, da sta lahko delodajalec javnih 

uslužbencev država za javne organe in za lokalno samoupravo župan. Povzema 91. 

člen Zakona o javnih uslužbencih, ki določa, da pridobljeni naziv uradnika ugasne z 

dnem prenehanja delovnega razmerja uradnika torej oseba, ki je bila izbrana na 

javnem natečaju za direktorja občinske uprave pred tem pa je imela delovno 

razmerje sklenjeno z delodajalcem RS, na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi nima 

več statusa uradnika, torej lahko sklene z drugim delodajalcem delovno razmerje 

samo za določen čas. Povedal je še, da je 11. 2. zjutraj podpisal pogodbo o 

zaposlitvi z občino. Ta dan je bil v delovnem razmerju za nedoločen čas na 

Ministrstvu za notranje zadeve. Dogovor o sporazumni prekinitvi pogodbe o 

zaposlitvi je podpisal isti dan v popoldanskem času in je ostal v delovnem razmerju 

do vključno 13. 2. Poudaril je še, da obstaja uredba, ki določa interni trg dela. Na 

internem trgu so vsi državni organi in tiste lokalne skupnosti, ki so se temu trgu 

pridružile. Na internem trgu dela je tudi Mestna občina Kranj, ki zato lahko objavlja 

interne razpise. S spremembo te uredbe, ki je začela veljati 17. 12. 2010 je bil 

spremenjen 17. člen, ki govori o prehajanju uradnikov med državnimi organi 

oziroma prehajanje uradnikov na internem trgu dela. Tam je točno določeno na 

kakšen način uradnik, ki se zaposli pri drugem delodajalcu znotraj internega trga 

dela na kakšen način se ureja ta status. Ta določa, da se pogodba prekine v skladu z 

določili ZJU-ja, uradnik pa lahko obdrži ne samo naziv, ampak naziv in 
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napredovanja. O pravnem mnenju MJU-ja je povedal, da na začetku tega pravnega 

mnenja piše, da je to mnenje splošno, na podlagi določil Zakona o javnih 

uslužbencih in ne tangira konkretnega primera. Vsak konkreten primer pa je 

potrebno konkretno precizirat. Kot zanimivost je povedal še, da ko občina zaprosi 

neko ministrstvo za mnenje se na to mnenje čaka po 3 mesece in več, novinar Golob 

pa je prejšnji dan ob 12.44 zaprosil za mnenje MJU, odgovor pa je dobil ob 14.34, 

to je v uri in 50 minutah. Ker s prvim mnenjem ni bil zadovoljen je hotel še 

dopolnitev. Zagotovil je še, da je zadeva popolnoma zakonita. 

 

Igor Velov: 

- Povedal je, da si je ogledal 7. odstavek 83. člena ZJU in povedal, da ne razume 

zakaj ima direktor pogodbo za nedoločen čas.   

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Svetniku Velovu je pojasnil, naj prebere še 5. odstavek 82. člena. 

 

Igor Velov: 

- Povedal je, da ta odstavek ne velja za direktorja in želel vedeti kje je podlaga za 

njegov primer. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Želel je vedeti če kdo trdi, da je ta pogodba nezakonita in če to trdi, naj pove točno s 

katerim predpisom je nezakonita. Poudaril je, da je potrebno ločiti funkcijo, ki jo 

nekdo nastopi od delovnega razmerja. S tem, ko je pogodba sklenjena za nedoločen 

čas se nanaša na delovno razmerje in ne za funkcijo. Po zakonu pa »Ex lege« 

preneha funkcija direktorja po 5 letih. To je potrebno ločiti. Če v pogodbi piše, da je 

sklenjena za 10 ali 15 let, potem je taka pogodba nezakonita, ker je v nasprotju z 

zakonom. Menil je, da bi bilo prav, da prenehajo s to razpravo. 

 

Irena Ahčin: 

- Želela je, da bo razprava zapisana dobesedno, tako da bo razvidno, da ni želela 

razlage zakonov ampak je želela, da gospod Herak obrazloži ali je tukaj zakonito ali 

tukaj ni zakonito. Zahvalila se mu je za odgovor in ga hkrati vprašala kdaj je delal 

izpit iz  ZUP-a. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Odgovoril je, da 2. 12. 2010. 

 

Klemen Valter: 

- Pojasnil je, da vsak uradnik, ki je bil pred nastopom funkcije v razmerju za 

nedoločen čas ima po prenehanju funkcije zopet delovno razmerje za nedoločen čas, 

v istem organu ali v drugem državnem organu. To v zakonu izrecno piše in tak 

primer je tudi svetnik Alojz Potočnik, ki je poslanec in bo po prenehanju poslanske 

funkcije nastopil nadaljevanje uradniškega dela za nedoločen čas. V praksi je veliko 

takih primerov in so zakoniti. 

 

Župan Mohor Bogataj je zaključil to razpravo in povedal, da bodo svetniki prejeli 

uradno pisno pojasnilo.  
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13. Beno Fekonja: 

- Zahvalil se je za odgovor v zvezi s parkirišči v lasti Elektro Gorenjske pri fakulteti, 

iz odgovora je razvidno da je prišlo do odpovedi s strani fakultete glede uporabe 

parkirišča, iz odgovora je razvidno,  da je občina upravičena do 65 mest glede na 

vložek in da bo občina ukrepala, če fakulteta ne bo izpolnila pogojev, ki jih mora. 

Njegovo vprašanje je kako se bo v bodoče na tem celotnem območju zagotavljalo 

vzdržno stanje glede mirujočega prometa. Apeliral je na upravo in da kot mediator 

vstopi v zgodbo ne samo s fakulteto ampak tudi srednjo šolo in VDC, da se bo tudi 

v prihodnosti zagotovilo, da bo promet potekal nemoteno.  

 

14. Smiljana Vončina Slavec: 

- Povedala je, da je na seji komisije za socialne zadeve, zdravstvo in šolstvo 

izpostavila problem peticije staršev glede ureditve prizidka OŠ Staneta Žagarja in 

dogovorjeno je bilo, da bo občinska uprava pripravila celovit odgovor. Pred 

naslednjo sejo naj bi bil pripravljen odgovor glede varnosti objekta, glede 

zamenjave azbestne kritine in celotno finančno poročilo tega.  

- Ponovila je pobudo, da župan skliče predstavnike svetniških skupi, da bi 

obravnavali projekte v proračunu za leti 2012 in 2013.  

 

15. Vlasta Sagadin: 

- Povedala je, da bo OŠ Staneta Žagarja v tem letu praznovala 50-letnico, nima pa 

usmerjevalne table niti ni nikjer navedeno kje je parkirni prostor. Prosila je, da se ob 

uvozu na parkirno mesto namesti označbo, da je tam organizirano parkirno mesto za 

šolo, kar naj bo narejeno čim prej.  

 

16. Mag. Drago Štefe: 

- Ponovno je prosil, da bi usmerjevalne table za Cesto na Klanec zamenjali z velikim 

K, ker je to imenovano po naselju Klanec, ki je najstarejši zaselek izven sotočja 

Save in Kokre. 

 

17. Mag. Hermina Krt: 

- Zanimalo jo je kakšna je poraba toplotne energije v javnih objektih in plan izvedbe 

zmanjšanja porabe fosilnih goriv, kakšna je letna poraba električne energije za javno 

razsvetljavo v KW in letni vzdrževalni stroški za javno razsvetljavo in želela je, da 

dobijo popis javnih objektov v upravljanju MOK in podatke o porabi energentov. 

Želela je pisne odgovore, da se bo videlo kako varčno ravnajo z energijo v MOK in 

kakšni so predlogi v smislu večje rabe obnovljivih virov energije.  

 

18. Nataša Robežnik: 

- Povedala je, da je v proračunu visoka postavka za javno razsvetljavo, objavljen pa je 

tudi razpis, zato je želela poročilo, koliko se je v tem mandatu občina prijavljala na 

javne razpise, da bi pridobila dodatna finančna sredstva, koliko je bila uspešna in 

koliko ne.  

 

19. Alojz Ješe: 

- Pridružil se je svetniku Fekonji glede problema psov;  

- Zanimalo ga je ali se da kaj narediti glede mosta pri tovarni Iskra proti bivši tovarni 

Planika, ker je trenutno prenizek, ker je pri Planiki komunalna cona, kjer se perejo 

cisterne. Zanimalo ga je ali je to državna cesta ali občinska. Povedal je še, da je 



10 
 

označeno tudi slabo, ker če slučajno kamion zaide, se ne zna vrniti nazaj do 

Drulovke in potem nazaj proti Kranju in prosil, da se to zadevo prouči. 

 

Župan Mohor Bogataj je apeliral na članice in člane Sveta, da predloge, pobude in 

vprašanja posredujejo tudi po elektronski pošti, ker bo tako za občinsko upravo bistveno 

lažje, ker bo lahko hitreje pripravila odgovore. 

 

20. Nataša Robežnik:  

- Vprašanja je poslala po elektronski pošti in sicer krajanov Planine in Huj: 

1. Ureditev javne razsvetljave na Ulici Tončka Dežmana – Planina. 

2. Zahtevo za varstvo pravic krajana Planine v zvezi s parkirnimi mesti. 

3. Odvzem dovolilnic za uporabo potopnega stebrička za dostop vrtcev Mojca 

in Najdihojca, sankcioniranje kršiteljev, intervencijske poti. Sama s tem v 

zvezi prosi za odgovor, kaj je bilo že narejeno v zvezi s to problematiko, na 

kateri stopnji je reševanje problema in kaj občina namerava narediti glede 

varnosti na omenjenem območju. Očitno gre za hud problem, ker se krajani 

množično pritožujejo. 

- Na eni od sej pred slabim letom je pozvala mestno upravo, da uredi prometni 

sistem in pregleda, kdo je resnično upravičen do dovolilnic v območju okoli 

vrtcev na Planini. Rečeno je bilo, da bo uprava ukrepala, vendar ni. Vsi imajo 

dovolilnice in pritožbe se nadaljujejo. Želi popis, koliko dovolilnic je bilo 

odvzetih in kaj je res uprava naredila v zvezi z mojim takratnim vprašanjem oz. 

predlogom. 

  

 

 

3. KADROVSKE ZADEVE 

 

Vodenje seje je za 10 minut prevzel podžupan Janez Frelih. 

 

Mnenje k imenovanju direktorice Varstveno delovnega centra Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, podpredsednica komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja.  

Najprej je povedala, da je komisija na svoji seji obravnavala vlogo za mnenje 

kandidatom za ravnatelja/ico OŠ Simona Jenka Kranj. To mnenje so obravnavali, ker je 

bilo premalo časa, da bi ga obravnaval mestni svet. Mestna občina Kraj je dala 

pozitivno mnenje kandidatom/kam Ani Mariji Kejžar, Rudolfu Planinšku in Mateji 

Sajovic k imenovanju za ravnatelja/ico OŠ Simona Jenka Kranj.   

 

Glede VDC-ja je povedala, da je komisija prejela vlogo, iz katere je razvidno, da je svet 

zavoda za direktorico imenoval ga. Mirajno Česen, dosedanjo direktorico. Komisija 

predlaga mestnemu svetu, da da pozitivno mnenje k imenovanju Mirjane Česen za 

direktorico VDC-ja za obdobje 5 let. 

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da se je komisija seznanila s predlaganim sklepom in z njim soglaša. 
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Razprava: 

 

Irena Ahčin: 

 Želela je svetnike seznaniti z dogajanjem na OŠ Simon Jenko. Povedala je, da je bil 

zdaj v teku drugi razpis za imenovanje ravnatelja. Učiteljski zbor je potrdil enega 

kandidata, na sveti staršev je bilo izvedeno glasovanje o posameznih kandidatih, 

kjer so dobili določeno število glasov in starši podpirajo drugo kandidatko.  

 

Igor Velov: 

 Povedal je, da bo sklep podprl, vendar je želel, da bi v prihodnosti tam, kjer svet da 

mnenje ali soglasje, da svetniki prejmejo še osnovne podatke o kandidatu in njegov 

program. 

 

Saša Kristan: 

 Povedala je, da je imenovanje v rokah države, lokalna skupnost da samo soglasje. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Frelih na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju Mirjane Česen, Kriška 

ulica 1, Kranj, za direktorico Varstveno delovnega centra Kranj za dobo 5 let. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 26 PRISTORNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

4. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

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

Opozoril je na popravek gradiva 4.B., ki je bil posredovan na mizo, in sicer je v gradivu 

tipkarska napaka - k.o. Stražišče nadomesti z k.o. Babni vrt. 

 

Vlasta Sagadin, podpredsednica Komisije za pridobivanje in stavbnih zemljišč, je 

povedala, da je komisija obravnavala in podprla obe premoženjski zadevi.  

 

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

obravnavanimi zadevami in predlaga svetu, da jih sprejme.  

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je podal pripombi komisije: 

1. Pri ocenjeni vrednosti se natančneje določi, da gre za »domačo« ocenjeno 

vrednost in ne uradno. 

2. Kdo je lastnik zemljišč v Crngrobu? 

 

Boštjan Gradišar je odgovoril, da se vsa zemljišča nahajajo v Mestni občini Kranj. 

 

Razprava:  
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Mag. Hermina Krt:  

- V seznamu pogodb, sklenjenih med Mestno občino Kranj in posameznimi svetniki, 

se največ pojavlja ime Jože Lombar. Skoraj na vsaki seji obravnavajo Babni vrt in 

zdaj se je priključila še Besnica. Zanima jo, kaj se dogaja z Babnim vrtom, saj na 

vsaki seji obravnavajo tri, štiri kombinacije zemljišč, cela vrsta pogodb povezanih s 

tem. Želela je pisni odgovor. 

 

Nataša Robežnik:  

- Vprašala je, ali bo javna dražba za ta zemljišča. 

 

Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor, je povedal, da v uradu 

obravnavajo prispele vloge in, če jih je največ iz Babnega vrta, potem odločajo o tem. 

Javna dražba za ta zemljišča bo. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednja  

 

SKLEPA: 

 

A. Letni načrt pridobivanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za 

leto 2011  - dopolnitev 

Sprejme se dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne 

občine Kranj za leto 2011. 

 

B. Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za 

leto 2011 – dopolnitev 

Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Kranj za leto 2011. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

 

5. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2012 – 

PRVA OBRAVNAVA 

 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da so pri izdelavi proračuna ugotavljali, da je 20 mio 

€ manj prihodkov, kot je odhodkov. Ne glede na to, da situacija ni rožnata, želi Mestna 

občina Kranj preživeti, ne pa iti v stečaj. Nekatere investicije so v proračunu 

zamaknjene v leta 2013, 2014, 2015. Prioritete za naslednja leta so projekt Gorki – nova 

čistilna naprava in devet kanalizacijskih omrežij. Občina dela tudi na zmanjševanju 

stroškov občinske uprave, več sredstev pa poskuša nameniti investicijam v okviru 

razpoložljivih prihodkov. Občina se želi minimalno zadolžiti. Osnutek proračuna se da 

do faze predloga še spreminjati, zato je predlagal, da bo več časa do faze predloga, da 

bo naslednja seja sveta dne 6.12.2012. Sklical bo tudi usklajevalni sestanek glede 

proračuna za vse svetniške skupine. Želel je, da bodo člani in članice sveta danes na 

fazo osnutka dali pripombe, ki so izvedljive. 

 

Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance, je povedal, da je v gradivu nastalo nekaj 

napak, zato so pred tednom dni prejeli popravke obrazložitev proračuna, za kar se je 
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opravičil. Napačno je zapisana letnica v naslovu popravkov in v 13. členu osnutka 

odloka. Predlagal je, da se v predlogu sklepa št. 9 znesek »217,60« nadomesti z novim 

»218,43«. Proračun se je pripravljal dva meseca v dokaj zaostrenih razmerah na 

makroekonomskem nivoju. Pričakovati je zaostrene razmere na denarnem trgu. Kar se 

plač tiče, je proračun pripravljen pod predpostavko, da bo sprejet Zakon o interventnih 

ukrepih. V proračunu za leto 2012 se predvideva 55 mio € prihodkov in 63 mio € 

odhodkov, razliko bi predvidoma pokrili z zadolževanjem do 6 mio € in predvidenim 

ostankom sredstev na računu. Razvidna sta tudi dva velika projekta in sicer Gorki ter 

vodooskrba Bašelj-Kranj. Opozoril je, da se pojavljajo strukturni problemi in sicer 

povečanje tekočih izdatkov in transferov ter povečanje izdatkov za otroško varstvo in 

socialne transfere. 

 

Stališča komisij: 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

1. Člani komisije so se seznanili in se strinjajo s prvo obravnavo Odloka o proračunu 

Mestne občine Kranj za leto 2012. Komisija postavlja vprašanje, ali je učinkovitost po 

novi reorganizaciji občinske uprave višja.  

2. Komisija za finance predlaga, da se z organizacijskimi procesi nadaljuje predvsem na 

področju racionalizacije poslovanja javnih zavodov in občinske uprave. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo sprejema Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 

2012 in predložene sklepe-prva obravnava, z naslednjimi priporočili: 

1. V pričakovanju, da se bo gospodarska recesija nadaljevala tudi v letu 2012 in da bo 

vlada RS prisiljena sprejeti primerne varčevalne ukrepe, ki bodo zadevali splošni in 

posebni del proračuna ter načrtov podpore razvojnih programov, bomo kmalu soočeni s 

potrebnim rebalansom; 

2. Zato je potrebno pričeti z iskanjem notranjih rezerv pri vseh uporabnikih proračuna, 

opuščanjem nekaterih ne najbolj nujnih nadstandardnih programov in  natančnejšim 

ovrednotenjem sprejetih NRP ter prihranjena sredstva nameniti investicijskim 

razvojnim priložnostim na prioritetnih področjih MO Kranj. 

 

Evstahij Drmota, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in gospodarsko 

infrastrukturo: 

Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 – prva obravnava. 

 

Nataša Robežnik, predsednica Komisije za turizem: 

Komisija za turizem se je seznanila s proračunom Mestne občine Kranj za leto 2012 – 

prva obravnava, na področju, ki obravnava turizem in z omejitvami izvajanja programa 

Zavoda za turizem Kranj glede na zmanjšanje sredstev v proračunu. Preveri se skladnost 

zneska predvidenega v proračunu in v pogodbi za Regionalne destinacijske organizacije 

Gorenjske. Komisija predlaga, da se turističnim društvom  nameni več sredstev. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za 

leto 2012 (prva obravnava). 
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Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se je seznanila s predlaganim proračunom v prvi obravnavi, načeloma 

ga podpira, vendar je potrebno do drugega branja razrešiti sledeče pripombe krajevnih 

skupnosti. 

- Urban Lenardič – Zanimalo ga je, kdo je napisal obrazložitev pri javni razsvetljavi, 

ker s KS Besnico ni bilo usklajeno. 

- Mladen Dubravica – Letos je bilo predvideno 300.000 za telovadnico v Goričah. 

Zanima ga, kaj je bilo narejeno v okviru ter sredstev in zakaj je za leto 2012 

planirano samo 100.000? 

- Jože Rozman – Želi dobiti pisno  poročilo o stanju projekta »cesta na Rupo – str. 

86.« Zakaj je v proračun planirano samo 300.000 do 2014? 

- Karel Piškur – Kaj se bo delalo na Koroški cesti? V NPRP  ni nikjer zasledil 

ceste Elektro-Kalija in pločnika od Kalije do vojašnice ter pločnika od Kidričeve do 

Lidla. 

Zanimala ga je tudi, zakaj je  osnovna dotacija za KS Zlato polje nižja kot so 

dotacije primerljivih KS.  

- Dr. Aleksander Pavšlar – Kakšna je dejanska zadolžitev občine v tem trenutku? Sam 

razpolaga s pogodbami za obnovo ulic – 2. faza v vrednosti 6 mio. Zakaj je v 

proračunu povečanje za 2 mio? 

 

Matej Gal Pintar, podpredsednik Stanovanjske komisije: 

Komisija se je seznanila s predlaganim Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za 

leto 2012 in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 

 

Vlasta Sagadin, podpredsednica Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih 

zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim 

Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 in ga v okviru svojih 

pristojnosti podpira. 

 

Alojz Gorjanc, podpredsednik Komisije za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu MOK za leto 2012.  

 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012, ki 

se nanaša na področja socialnega varstva, otroškega varstva, zdravstva in izobraževanja 

– prva obravnava. 

 

Razprava: 

 

Pri točki Vprašanja, pobude in predlogi je svetnik mag. Drago Štefe predlagal, da se v 

proračunu 2012 predvidi sredstva za izgradnjo javnega stranišča v Kranju. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da s takim proračunom, kot je bil sprejet lansko leto in bo tudi letos, 

ogrožate razvoj občine za naslednjih 10 let. Zato ker je župan rekel, da denarja lahko 

zapravim toliko, kot ga imam v denarnici, sploh pa tisti ki nimajo kreditnih kartic, se 

ne maram zadolževati, ker sem pravi Gorenjc. Župan, delate pa ravno obratno. 
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Lansko leto je župan s svojo koalicijo zadolžil občino maksimalno, kot se jo lahko. 

Pri županovem razmišljanju ga moti, da pozablja na dva bolj pomembna vidika: 1. 

Kako lahko povečam prihodke in 2. Kako lahko racionaliziram tam kjer moram. On 

je to lansko leto dokazal z 22-imi amandmaji. Izkazalo se je, da imam prav, da niste 

prihranili tam, kjer bi lahko, da ste zadolžili občino, da se vam je mudilo z raznimi 

poravnavami. Konec prejšnjega mandata je bila občina med najmanj zadolženimi v 

Sloveniji na prebivalca. Ob tako pospešenim zadolževanjem za letošnje in prihodnje 

leto se ugotavlja, da se bo potrebno za izvedbo projekta Gorki zadolžiti, vendar je 

vprašanje če se bo občina takrat še lahko zadolžila. Vsi projekti prejšnjega mandata 

so kljub pravnomočnim gradbenim dovoljenjem ustavljeni, to sta vrtec čira čara in 

tribuna. Za prihodnja leta se predvideva še večje zadolževanje. Proračun za leto 

2011 je bil sprejet brez programa, brez prioritet in ravno tako je predlagan tudi 

proračun za leto 2012. 

 

Mohor Bogataj, župan, je povedal, da je svetnik Igor Velov verjetno pozabil, da je bil v 

prejšnjem mandatu podžupan Mestne občine Kranj in kot verjetno ve, mora občina 

plačevati dolgove za njimi ter jih naštel: projekt Trije stolpi, projekt Kiselstein, obnova 

ulic mestnega jedra, knjižnica, povečana za več kot 1.000 m2, spremembo projektov. 

 

Igor Velov: 

- Zahteval je, da svet do naslednje seje dobi pisno v preglednici navedene projekte, ki 

so podedovani, z pregledom odhodkov, kaj je treba plačati in prihodkov, kje so 

zagotovljeni viri ter podražitve, datumsko kaj so nastale. V prejšnjem mandatu se je 

občina zadolžila zaradi knjižnice, za katero pogodba je bila podpisana v prejšnjem 

mandatu župana Mohorja Bogataja. Ravno tako iz tega mandata izhaja Dovrtel, 

Stanovanjska zadruga, knjižnica. Glede knjižnice je povedal, da so bila dodatna 

kvadratura plačana po 800 €/m2, torej znižana za 40%. Iz aneksa št. 1 pogodbe o 

nakupu knjižnice je razvidno, da se kupuje le funkcionalna kvadratura.  

 

Nada Mihajlović:  

- Predlagala je dopolnitev proračuna za leto 2012 s postavko Gorenjska univerza v 

ustanavljanju pod tekoče tranfere v javne zavode pri izobraževanju z zneskom v 

višini 1.000 €. Odločitev o tem je bila sprejeta na prejšnji seji svet. 

- Dotaknila se je projekta ŠRVRC – tribuna, ki bi lahko bil že v fazi zaključnih del, če 

bi spoštovali razpisne pogoje izpred treh, štirih let Ministrstva za šolstvo in šport. 

Trenutno je ta projekt v mirovanju s predpostavko, če bodo nastali prihranki pri 

ostalih projektih, bo le-ta uvrščen v proračun. 

 

Župan Mohor Bogataj je prosil svetnike in svetnice, da naj si ne izmenjujejo mnenj, 

ampak naj dajejo predloge in pobude na osnutek proračuna, da bo občinska uprava do 

decembra lahko pripravila kvaliteten predlog. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Menila je, da se o projektih morajo pogovarjati in da bi bilo marsikaj v predstavitvi 

in razpravah brezpredmetno, če bi bili Svetu MOK predstavljeni projekti, ki so bili 

planirani in projekti, ki so v teku z naslednjo vsebino: kdo jih vodi, kdaj so bili 

začetki, v kakšni fazi so in seveda finančno sliko. Projektov iz postavk proračuna se 

skozi vsebine projektov ne da videti. Želela je, da se za usklajevalni sestanek, ki bo 

pred dokončnim odločanjem o proračunu, pripravi predstavitev projektov. 
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Beno Fekonja: 

- Nad proračunom je razočaran, ker ne vsebuje tistega, kar bi lahko čez tri leta 

pokazali ljudem, kaj so dejansko naredili. Vendar je treba pogledati tudi čez 

drugačna očala. Prvo dejstvo je, da so ujetniki proračuna in vseh podzemnih 

komunalnih dejavnosti, ki se bodo skozi proračun zgodile. Dejstvo je, da se mora 

izvesti projekt Gorki do leta 2015 in več kot ga bo uspelo z ambicijami, željami 

speljati, več bodo lahko črpali evropskih sredstev. Z veseljem bo podrl proračun, ker 

je ugotovil, da bo konec mandata urejena komunalna dejavnost. V nadaljevanju je 

opisal proračun skozi celotni obseg. 

 

Mag. Drago Štefe: 

- V proračunu je predvidenih 30.000 € za kolesarske steze in pločnike. Menil je, da je 

predvidenih premalo sredstev. Izdelati je potrebno idejni projekt, glavni projekt in 

pa zagotoviti odkupe zemljišč. S strani načelnika Urada za finance je zagotovljeno, 

da če bo sredstev premalo, da bodo prerazporejena iz drugih postavk. Svetniška 

skupina DeSUS bo prihodnje leto pritiskala na občinske uradnike, da bodo pohiteli s 

projekti, da bodo pravočasno vedeli koliko sredstev se potrebuje, da bo ob koncu 

tega mandata izgrajenih 20 km kolesarskih stez in pločnikov. 

 

Jure Kristan: 

- Vsak minus je slaba stvar, vendar če je namenjen neki osnovni funkciji občine, kar 

ljudje potrebujejo in to je osnovna komunalna infrastruktura, je boljše zadevo 

izpeljati. V primeru neizgradnje komunalne infrastrukture do leta 2017, bo občina 

plačevala kazni. Opozoril je, da je iz projekta izgradnje komunalne infrastrukture 

izpadel desni breg Save od Drulovke naprej. Potrebno bo pripraviti optimizacijo 

znotraj vseh projektov, saj se na ta način lahko prihrani nekaj sredstev.   

- V prihodnosti bo treba pospeševati razvoj mikro in malih podjetij, ki ustvarjajo 

razvoj gospodarstva in posledično izboljšujejo kvaliteto življenja, v tej smeri pa se 

zmanjšujejo socialni transferi. 

 

Alojz Gorjanc: 

- Menil je, da bi morali veliko več delati na povečanju prihodkov javnih zavodov, saj 

bi tako občino manj stali. Izpostavil je predvsem Zavod za šport in Prešernovo 

gledališče.  

- Zmotila ga je postavka čiščenje košev pasjih iztrebkov, ki ga plačuje občina. Že 

pred leti je predlagal, da bi uvedli takse na pse, ki bi bile namenjene čiščenju ter 

pasjemu zavetišču. 

- Predlagal je, da bi mesto Kranj podzidali z podzemno garažo, kot je to v mnogih 

evropskih mestih. S tako garažo bi bil Kranj bolj potresno varen in tudi mnogo bolj 

bi zaživel. Načrte za garažo je že pred leti izdelal arhitekt Oblak. 

 

Alojzij Potočnik:  

- Njegov prvi vtis glede proračuna je, da je storjen korak naprej. Na prvi pogled je 

vidna streznitev, ki je odprla ključno diskusijo. Rešujejo se komunalna vprašanja. 

Kranj nima bistvene zamude pri tem v primerjavi z drugimi mesti. Reševanje 

nekaterih komunalnih in ostalih vprašanj, je odvisno od države, ki sama nima 

pravega koncepta. 

- Izpostavil je vprašanje socialnih pravic, ki jih bo potrebno resno premisliti, 

predvsem pa bo potrebno imeti nad njimi zelo resno revizijo in kontrolo, da se ne 

bodo socialne pravice zlorabile. Dodal je, da na tem področju občina nima dovolj 
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jasnega pogleda, kako naprej s starejšimi prebivalci. Ključna zadeva se mu zdi 

sestanek, ki ga bo sklical župan na temo proračun 2012 med prvo in drugo 

obravnavo. 

 

Mag. Hermina Krt: 

- Izpostavila je indeks rasti odhodkov iz 2010 na 2011 v višini 127 in indeks glede na 

predlagani plan, ki je 112. To pomeni, da dejansko ta proračun ni naravnan v skladu 

z duhom, čeprav je sprememba na bolje v smislu porabe. Izstopajoč je indeks 

odhodkov javne uprave v višini 122. Zanimalo jo je, kaj to je, oz. bi bilo potrebno 

bolj natančno pregledati, zakaj taka visoka rast.  

- V tej občini imajo veliko podzemnih projektov. Boji se, da gre pri nekaterih za 

fevdalizacijo projektov s strani posameznih strank. Glede na to, da se postavlja na 

posamezne ključne projekte, ki bodo stale občino naslednjih let veliko denarja, 

lojalne ljudi, želi, da občina to dela zelo transparentno in pregledno do potankosti. 

Vse ad hoc akcije sprejemanja odločitev so povzročile določeno povečanje porabe 

davkoplačevalskega denarja in zato apelira na vse svetnice in svetnike, da je treba 

imeti kontrolo nad porabo, nad sledljivostjo tega denarja in da poskušajo biti za 

vzgled pri tovrstnih ravnanjih.  

- Menila je, da bi bil proračun pozitivno naravnan, če bi se pogovarjali, kje pridobiti 

več prihodkov, kako delati na ravni letošnjega leta in ali so izrabili vse resurse, ki so 

na razpolago. Vprašala je, ali se je možno se pogovarjati o obdavčitvi neaktivnega 

premoženja, ki ga je v starem Kranju ogromno in kateri so tisti prihodki, ki bi jih še 

lahko pripeljali v proračun. 

- Glede letošnje zadolžitve v višini 10 mio € je želela specifikacijo porabe teh 

sredstev. Vprašala je še, zakaj se je občina zadolžila na zalogo in kaj se bo plačalo 

do konca leta 2011? 

 

Nataša Robežnik:  

- Pri branju proračuna je imela občutek, da se mestna uprava ni zadosti potrudila, da 

bi lahko še malo bolj racionalno in varčno ravnala pri pripravi proračuna.  

- V zvezi z razpravo g. Alojza Gorjanca je predlagala, da se v duhu racionalizacije 

opravi revizija poslovanja vseh javnih zavodov v Mestni občini Kranj. Strokovno 

usposobljeni ljudje naj bi svetovali javnim zavodom, kje lahko sredstva privarčujejo 

oz. kje jih lahko bolj smotrno porabijo. Zaradi manjšanja stroškov bi bila smiselna 

ustanovitev skupne službe javnih zavodov, npr. računovodstvo. 

- Zanimalo jo je, zakaj danes koalicija zelo zagovarja projekt Gorki, medtem ko je 

bilo za knjižnico prerazporejenih 2 mio € sredstev iz projekta Gorki. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da so iz projekta Gorki 

prerazporedili sredstva, ker so na tem projektu privarčevali. Na javnem razpisu je bil 

izbran projektant za projekt v višini 1.2 mio €, trenutno je cena taistega projekta 

630.000 €. Za hidravlično študijo je bilo predvidenih 800.000 €, ta študija je sedaj 

naročena in bo izdelana za 33.000 €. Kapaciteta čistilne naprave se je zmanjšala iz 

120.000 populacijskih enot. Teoretični pretok je 72.000 pe na čistilno napravo, kar 

nobeden ne zna razložiti zakaj mora imeti Kranj 120.000  pe. Pretok obstoječe čistilne 

naprave je 100.000 pe s predpostavkami, kdaj je bila izdelana in koliko industrije je bilo 

nanjo priključene.  
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Nataša Robežnik, replika: 

- Menila je, da če se določena sredstva letos privarčujejo, se lahko prenesejo v 

prihodnje leto, kar pomeni, da se občini ne bo treba zadolževati. 

 

Mitja Herak: 

- Navedel je, da se iz proračuna za letošnje leto v proračun za leto 2012 prenaša 4 mio 

€ sredstev. 

 

Janez Bohorič: 

- Glede na današnjo diskusijo pri tej točki dnevnega reda, ustvarjalnost ljudi, 

kulturnost in kreativnost diskusije, je predlagal, da se 2. točka dnevnega reda: 

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta od te seje naprej uvrsti na zadnje mesto 

dnevnega reda. On sam se zavzema za projektno, kreativno in kulturno delo. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Povedala je, da bo osnutek proračuna potrdila, predvsem zato, ker je župan obljubil, 

da bo sklical predstavnike svetniških skupin, kjer se bodo še uskladili in kaj dobrega 

naredili za Kranj. Pozdravila je zaključek projektov, povezanih s starim Kranjem, to 

so trije stolpi in Kieselstein. Izrazila je skrb, kako bodo ti kulturni objekti 

funkcionirali naprej oziroma posledično kakšni programi bodo v teh prostorih. Boji 

se, da ne bodo ti programi financirani iz proračuna, kot so plavalni bazen, 

skakalnica, ki so postali stalna postavka v proračunu. Pri kulturnih zadevah se je 

treba zavedati, da ne bodo tržno naravnana dejavnost, zato je treba na razpisih 

izbrati dobre dejavnosti.  

- Za vsakega župana je izgradnja komunalne infrastrukture ena najbolj duhamornih 

zadev. Če ljudje vedo, da pijejo zdravo pitno vodo, da imajo urejeno kanalizacijo, da 

so urejeni pločniki, ceste in razsvetljava, potem je to nek argument k podpori tega 

proračuna. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da bo sklical usklajevalni sestanek glede Odloka o 

proračunu MOK za leto 2012 za dne 10.11.2011. Na sestanek ste vabljeni vsi vodje 

svetniških skupin in vsi zainteresirani svetniki. 

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- Izpostavile je stroške dela oz. plače in drugi izdatki zaposlenim. V letu 2012 naj bi 

se v primerjavi z letom 2010 povečali za 10 %, kar je v neskladju s kadrovskim 

načrtom, ki predvideva zmanjšanje zaposlenih za 14 od konca leta 2010 do konca 

leta 2012. Menila je, da bi bilo potrebno te številke preveriti. Zanima jo tudi 

županova predvolilna obljuba o 20 % stroškov občinske uprave.  

- Kazni in odškodnine se v letu 2012 znižajo, kar pomeni, da je občina vse poravnala. 

 

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

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 z 

obrazložitvami. 

2. Sprejme se osnutek načrta razvojnih programov za obdobje od l. 2012 do l. 2015. 

3. Sprejme se osnutek kadrovskega načrta za l. 2012. 
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4. Sprejme se osnutek programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Kranj in kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2012. 

5. Sprejme se osnutek programa pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2012. 

6. Sprejme se osnutek finančnega načrta stanovanjskega sklada za l. 2012 z 

obrazložitvijo. 

7. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno 

dejavnost za l. 2012. 

8. Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje občinskih cest, 

meteorne kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in 

zelenih površin izven mestnih krajevnih skupnosti za proračunsko leto 2012; 

9. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2012 se določijo v skupni višini 

86.500,00 EUR oziroma 218,43 EUR/svetnik/mesec. 

 

Sprejeto z večino vseh članov sveta (30 PRISOTNIH; 23 ZA, 1 PROTI, 6 

VZDRŽANIH). 

 

 

 

 

6. VODENJE PROGRAMA GORKI – 2. FAZA 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik projektne pisarne in povedal, da je 

mestni svet v maju obravnaval gradivo »Zagonski elaborat program Gorki- 2. Faza«. Z  

drugim sklepom je bilo sprejeto, da izvedbo programa Gorki vodi zunanji, na osnovni 

javnega razpisa izbrani izvajalec. V vmesenem času je občinska uprava izvedela, da je 

bila ustanovljena nova gospodarska družba v 100 % državni lasti in sicer Družba za 

upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture d.o.o. Ta družba je bila 

ustanovljena z namenom, da kot notranji izvajalec za državo in njene organe opravlja 

storitve investicijskega inženiringa, vodenje investicij v javno infrastrukturo in druge 

svetovalen storitve. Zaprosili so Ministrstvo za finance za mnenje oziroma stališče, če 

lahko MOK neposredno sklene pogodbo za vodenje projekta Gorki, z DRI-jem. Mnenje 

ministrstva pritrjuje predlogu MOK, zato predlagajo, da na osnovi 8. točke, 17. člena 

Zakona o javnem naročanju MOK za vodenje programa Gorki sklene neposredno 

pogodbo z družbo DRI. Povedal je še, da je družba pisno zagotovila, da kadar izvaja 

storitev v javnem interesu je tržni interes v celoti izključen. Mestnemu svetu je 

predlagal, da sprejme predlagani sklep. 

 

Stališča komisij: 

 

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

podpira sklenitev pogodbe. 

 

Razprava: 

 

Vlasta Sagadin: 

 Pripomnila je, da je direktor te družbe kar »zloglasen« in opozorila občinsko 

upravo, naj bo pazljiva. 
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Mag. Alenka Bratušek: 

 Zanimalo jo je ali je bil izveden razpis za zunanjega izvajalca in vprašala koliko naj 

bi prihranili z izbiro izvajalca, ki ga predlaga občinska uprava. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

 Pojasnil je, da se je v času od seje, na kateri so svetniki obravnavali projekt Gorki ta 

družba preoblikovala. Občinska uprava je dobila zagotovilo, da družba deluje brez 

dobička, kar ugotavlja mnenje Ministrstva za finance in prepričani so, da bo ceneje, 

kot če se izvede javni razpis in izbere privatno podjetje, ki dela za dobiček. Pojasnil 

je še, da razpis ni bil objavljen, ker ni potreben, ker gre za »inhouse« naročilo. 

 

Mag. Drago Štefe: 

 Povedal je, da je gospod Širočič prej vodi družbo DARS in za Kranj je takrat veliko 

naredil. Ko so v Mošnjah naleteli na pomembno arheološko najdišče je takrat 

naredil veliko uslugo Kranju, da so tisto območje zaščitili in ohranili najdišče. Ko je 

sam videl, kdo je direktor se je ogrel za to, ker bo zadeva verjetno korektno 

narejena. 

 

Igor Velov: 

Zanimalo ga je ali bo potem, ko bo postopek izpeljan mestni svet še enkrat dobil 

pogodbo v potrditev ali ne. V sklepu piše, da se potrdi pogodba o kateri pa svetniki ne 

vedo nič. Sam se težko odloči za to, da se sklene neka pogodba, če ne ve kakšna bo. 

 

Brane Šimenc, načelnik projektne pisarne: 

Pojasnil je, da ima DRI veliko referenc, uspešno so izvedli projekte, poleg tega pa je 

predpis tako naravnan, ker je družba v 100 % državni lasti in kadar poslujejo z lokalno 

samoupravo ne smejo pri ponujenih cenah iskati dobiček ampak samo pokriti tekoče 

stroške. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Vodenje programa GORKI – 2. Faza na podlagi sklenitve neposredne pogodbe na 

podlagi 8. točke 17. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 

16/2008, 19/2010, 18/2011) vodi družba DRI upravljanje investicij, družba za razvoj 

infrastrukture, d.o.o.. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 8 VZDRŽANIH). 

 

 

 

7. PORAVNAVA, Z DNE 25.11.2010, SKLENJENA MED MESTNO OBČINO 

KRANJ IN STANOVANJSKO ZADRUGO GORENJSKE, Z.O.O. – 

OBRAVNAVA ZADEVE V SKLADU S 53. ČLENOM POSLOVNIKA, 

TOČKA DNEVNEGA REDA 1. IZREDNE SEJE SVETA MOK V LETU 2011 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je dal naprej besedo mag. Hermini Krt, 

predlagateljici te točke.  
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Mag. Hermina Krt: 

- V času pred obravnavo te točke sta ji pred oči stopili dve zadevi, in sicer ena je 

ta, da je župan zelo lahkotno komentiral poravnavo v višini 620.000 € z 

besedami: »sem Gorenjc, obresti tečejo«. Hkrati so svetniki in svetnice na 

izredni seji Sveta MOK povedali, da gre za napad na sistem delitve oblasti v 

Republiki Sloveniji. Vse to jo navaja na to, ko bo zadeva zaključena, sodno tudi, 

da bo župan odstopil in da bodo tudi svetniki in svetnice razmislili, kaj še delajo 

v mestnem svetu.  

Seznanila je župana s sporočilom mestnemu svetu in javnosti, podpisanega z vsemi 

opozicijskimi svetniki in svetnicam, da obstaja sum: 

- da gre v primeru poravnave za škodljivo in nezakonito porabo javnega denarja; 

- da je župan prekoračil svoja pooblastila; 

- da je zaradi časovnega sosledja dogodkov pri poravnavi in nepreglednosti posla 

prisoten sum o koruptivnosti in favoriziranju ene skupine, ki je delovala 

usklajeno in za lastno korist; 

- da gre za kolizijo interesov, saj je SZG na sodni poravnavi zastopal isti 

odvetnik, ki je takrat že imel sklenjeno z MOK pogodbo o opravljanju 

odvetniških storitev in bi moral glede na določbe v pogodbi odkloniti 

zastopanje in pravno svetovanje strankam, ki imajo kakršnekoli zahtevke proti 

MOK; 

- da denar od poravnave ni bil s fiduciarnih računov odvetnika nakazan 

namensko na blokiran račun tožeče stranke (SZG) za poravnavo upnikov, 

ampak je bil preusmerjen neznano kam; sredstva iz občinske blagajne pa so 

samo deloma šla na račun, zapisan v sodni poravnavi; 

- da je občinska uprava na seji 22. 6. 2011 zavajala mestni svet, ko je trdila, da je 

sodišče ugotovilo, da je poravnava zakonita, in da poravnave ne bi nikoli 

dovolilo, če se ne bi iz stanja spisa ugotovilo, da je poravnava upravičena, 

zakonita in pravilna. Iz zapisnika sodne poravnave to ni razvidno. 

 

Mag. Hermina Krt je vprašala župana:  

- Kako je možno, da je prvi dan svojega mandata vzel pooblastilo pravni službi in 

ga podelil odvetniku Aljoši Drobniču, da je to transakcijo izpeljal? 

- Ali je župan seznanjen, da tako Gnilšak, Drobnič in Kozina delujejo na istem 

naslovu Cesta Staneta Žagarja in, da je poznano dejstvo, da sta Gnilšak in 

Drobnič  več kot poslovna znanca?  

- Kdo je lastnik Irish puba, ki je na isti lokaciji, kot je sedež odvetnika Gnilška? 

- Ali je Mestna občina Kranj oz. župan prekinil pogodbo o svetovanju z Gnilškom 

in kako je župan ravnal potem, ko je izvedel za nezakonito ravnanje in, da je 

prekoračil pooblastila? 

Zanima jo sledljivost denarja, ker je g. Herak zadnjič povedal, da to ni naloga 

MOK.Menila je, da je tu ena zelo resna podlaga za kriminalizacijo porabe javnih 

sredstev. Zanimalo jo je, kam je šel denar iz teh računov? 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je bil leta 2007 vložen tožbeni 

zahtevek Stanovanjske zadruge Gorenjske proti Mestni občini Kranj zaradi 

neupravičene obogatitve, kot posledico prodaje zemljišč na Drulovki za znesek 503.107 

€, povečan na 571.150 € s pripadajočimi obrestmi. Pogodba iz leta 2002 je bila 

sklenjena med MOK in Gradbincem GIP d.o.o., sestavila jo je pravna služba MOK. 
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Stanovanjska zadruga je bila sovlagatelj komunalne opremljenosti zemljišč na Drulovki. 

Obračun med MOK, ki je pravni naslednik Sklada stavbnih zemljišč, in Stanovanjsko 

zadrugo Kranj, ki je predhodnik Stanovanjske zadruge Gorenjske, pa ni bil nikoli 

narejen. Zaradi tega razloga tudi niso bila zemljišča znotraj zazidalnega načrta Drulovka 

zemljiško knjižno prenesena na Stanovanjsko zadrugo Kranj kot predhodnico 

Stanovanjske zadruge Gorenjske. Obstajata dve pravni mnenji istega odvetnika z istim 

datumom 21.2. z različno vsebino. Nihče ni bil seznanjen z izvedeniško informacijo, ki 

jo je napisal Zvonko Anton Zrimšek iz Ljubljane po nalogu Okrožnega sodišča v Kranju 

in jo je prejelo 13.10.2010. Te informacije sodišče ni izročilo strankam v postopku. Na 

dan poravnave po izvedeniški informaciji, ki je bila naslovljena na sodišče, skupaj 

znašajo  glavnica, obresti, stroški 648.000 €. Poravnava je bila sklenjena v višini 

620.000 €. Če pa bi ta spor trajal še naprej, bi bile na današnji dan ta vrednost bistveno 

višja. Iz informacije izhaja, da se je župan odločil racionalno in je bila poravnava nižja 

od izvedeniške informacije. 

 

Mag. Alenka Podbevšek, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, je 

povedala, da so to točko dnevnega reda obravnavali na več sejah nadzornega odbora. 

Sklepi nadzornega odbora so tudi v gradivu, zapisniki nadzornega odbora pa javno 

dostopni vsem na spletni strani. Nadzorni odbor je bil presenečen, ko je ugotovil, da je 

Mestna občina Kranj v svojem pismu povzela, zakaj se ta točka ne bo vrstila na redno 

oz. izredno sejo. To so obravnavali na 8. seji nadzornega odbora in sklenili: »Nadzorni 

odbor meni, da je poravnava sprejemljiva s pravnega vidika in vidika dobrega 

gospodarjenja glede na višino zahtevka. Nadzorni odbor želi za boljšo seznanitev 

zgodovine tega zahtevka pridobiti še priloge v omenjenem dokumentu št. 492-31/2011. 

S strani Mestne občine Kranj, župana, ki je gornji sklep predstavil kot mnenje 

nadzornega odbora, da je s poravnavo vse v redu. Nadzorni odbor ni takega mnenja, 

zato bo predsednica Alenka Podbevšek na 8. seji Sveta MOK, dne 21.9.2011, stališče 

nadzornega odbora tudi predstavila«. Na 8. Seji Sveta MOK se te točke ni obravnavalo. 

Nadzorni odbor je to zadevo ponovno obravnaval na svoji 9. seji, zato ker so prejeli 

županovo pismo z navedbami, ki obtožujejo nadzorni odbor. Sklep, ki so ga s tem v 

zvezi sprejeli, se glasi: »Nadzorni odbor je bil obveščen, da se z zadevo ukvarjajo tudi 

razni organi kontrole in pregona. Pred razjasnitvijo relevantnih dejstev in dokumentov 

ne bo pripravljal kakršnihkoli poročil, kakor je bilo zaznati iz nekaterih zapisov v 

medijih. Nadzorni odbor pa bo zadevi sledil, zlasti poročilom in zaključkom republiških 

organov. Nadzorni odbor ugotavlja, da je župan uvrstil obravnavo te točke na dnevni 

red 9. seje Sveta MOK. Nadzorni odbor je na svojih prejšnjih sejah ugotovil in sprejel 

sklepe, kakor so v županovem sklepu tudi ustrezno navedeni, ni pa ugotavljal županove 

odgovornosti, saj je v primeru še preveč nejasnosti, posebej glede različnih pravnih 

mnenj. Dokument 492-31/2011 je edini dokument, ki so ga kot nadzorni odbor dodatno 

zahtevali. Nadzorni odbor meni, da je zadeva spolitizirana, vendar vztraja na stališču, da 

se kljub sodno sklenjeni poravnavi poraja precej vprašanj, ki zahtevajo razjasnitev. 

Sprejeti sklepi nadzornega odbora v zvezi s tem vprašanjem so jasni in ne podpirajo 

mnenja, da je s poravnavo in plačilom vse v redu.«. Soglasno so sprejeli tudi sklep, da 

odgovorijo na županovo pismo z dne 11.10.2011 in ta odgovor so poslali tudi županu in 

je naveden v zapisnikih in sklepih nadzornega odbora. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da obravnavana 

zadeva ni v nasprotju s poslovnikom. Dodal je še, da izredna seja ni bila sklicana po 

poslovniku, saj ni bilo navedenih razlogov za sklic. Vodenje te seje tudi ni bilo v skladu 

s poslovnikom, saj se že na začetku seje ugotovi sklepčnost. 
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Bojan Homan, podžupan:  

- Kot predsedujoči 1. izredne seje, ki je bila sklicana za 10.10.2011, je povedal, da 

seveda ta seja ni bila vodena v skladu s poslovnikom, ker je prišlo do raznoraznih 

vmesnih debat s strani predlagateljev in enostavno seje ni mogel umiriti. Ko pa se je 

seja umirila, je predlagal ugotovitev sklepčnosti seje, katera pa ni bila sklepčna. 

Težko je voditi sejo sveta, če se vsi navzoči ne držijo nekih pravil, pravilnika, ki 

velja za vse. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

- Komisija je obravnavala poravnavo, kljub temu da niso bili prisotni vsi poročevalci 

pri tej točki. Člani komisije želijo slediti toku denarja, če je le-to v pristojnosti 

komisije oz. občine. 

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- Kot članica Komisije za finance je podala sklep komisije, ki se glasi: »Člane 

komisije zanima, kje se nahajajo denarna sredstva, ki so bila nakazana na prehodni 

račun odvetnika v zadevi poravnava.«. 

 

Mag. Hermina Krt: 

- Pri tej točki dnevnega reda se pogovarjajo o vsebini, o zakonitosti, o preglednosti, o 

620.000 €, ne pa o kritiziranju na račun poslovniških določil. Pri tej zadevi bodo 

vztrajali do konca, dokler ne bodo ugotovili, kaj je s to poravnavo bilo in kje je 

denar. Izpostavila je utemeljenost poravnave, zakonitost poravnave, preglednost 

poravnave in podzemne posle in kako stranke, ko jim prija sodelujejo na projektih, 

ki jim vsem prinašajo koristi, kar ne more sprejeti.  

- V imenu svetniških skupin Zares, Liste Hermine Krt, Mladih za Kranj in N.Si je 

podala zahtevo po izredni reviziji tega posla. Zahtevajo, da se sledi izvoru denarja in 

porabi davkoplačevalskega denarja. Smatrajo, da zadeva ni bila v redu in želijo, da 

župan odgovori na prej zastavljena vprašanja. 

 

Igor Velov: 

- Kar se tiče izredne seje, je vprašal, zakaj je nekdo opustil svojo dolžnost, ki izvira iz 

poslovnika, da se ni udeležil izredne seje.  

- Ob obravnavi proračuna za letošnje leto je vprašal, zakaj tako velika postavka za 

odškodnine. Na to vprašanje takrat ni dobil odgovora, ravno tako ni smel vpogledati 

v spis. 

- Izvedeniška informacija, ki mu jo posredoval direktor občinske uprave, niti v enem 

stavku ne govori o tem, da predlaga poravnavo in da je poravnava smiselna. Zadeva 

se je skrivala in o njej so svetniki izvedeli šele iz medijev. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da ne skriva nobenih podatkov, ker so bili vsi podatki 

posredovani svetnikom in svetnicam. Zadevo so obravnavali mestni svet, nadzorni 

odbor, Statutarno pravna komisija in Komisija za finance. Kam so šla nakazana 

sredstva, ni problem Mestne občine Kranj. Poravnava je bila sklenjena in vsi soglasno 

ugotavljajo, da je bila poravnava koristna in zakonita. Ovadbe so bile podane in naj 

policija ter kriminalisti ugotovijo krivdo. 
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Irena Ahčin: 

- Zelo je bila presenečena, ker je dobila zapisnik 1. izredne seje, ker po njenem 

mnenju te seje ni bilo. Predlagala je, da se zapisnik popravi tako, da je to zapisnik 

sklica 1. izredne seje. Zadnji stavek naj se popravi tako, da se glasi: »Predsedujoči 

Bojan Homan je ugotovil, da seja ni sklepčna in zato ne more zasedati ter razpustil 

sklic.« 

 

Klemen Valter:  

- Sodni izvedenci, ki so postavljeni na sodišču, nikoli ne predlagajo sodišču kako 

mora odločiti. Sodni izvedenci so strokovni pomočniki sodišču, da se le-to zna samo 

odločiti. 

- V tem primeru gre za sodno poravnavo, ki ima po zakonu moč neposredno izvršljive 

sodne pravnomočne odločbe. V naslednjem trenutku gre zadeva lahko na izvršbo, če 

se ne izpolni po tej poravnavi. Pri tem je res, da sodišče ne posega v zahtevke, 

vendar pri tem pazi, da ti zahtevki ne gredo v smeri proti moralnim pravilom, kar je 

izrecno zapisano v 306. v povezavi s 3. členom Zakona o pravdnem postopku. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Med razpravo je bilo rečeno, da izvedeniško mnenje ni obvezujoče, tudi v sodnem 

postopku. Če ona ne bi nič skrivala, bi z veseljem se dogovorila z odvetnikom, ki je 

v pogodbenem razmerju z občino, da pokaže, da je šel denar na blokiran račun 

Stanovanjske zadruge. Če pa temu ni bilo tako, to pomeni oškodovanje upnikov 

zadruge. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je občina svoj del poravnave 

izpolnila, torej je denar nakazala tja, kamor ga je morala po pravnomočni sodni odločbi. 

Občina nima pravne podlage, da bi vprašala kogarkoli oz. poizvedovala kam je šel ta 

denar. Kam je šel ta denar se lahko vpraša lastnika tega denarja Stanovanjsko zadrugo 

Gorenjske. 

 

Beno Fekonja: 

- Menil je, da morajo navzoči sami presoditi, kaj sodi v razpravo na seji sveta in kaj 

ne. Izpostavil je zakonitost in utemeljenost postopka ter obnovil zgodovino 

postopka. Menil je, da je zgodbi treba enkrat priti do konca in jo končati.  

 

Alojzij Potočnik:  

- Vprašal je, ali je bila poravnava opravljena s podpisom obeh strani. Če je bila 

poravnava opravljena, mora biti izkazana oz. evidentirana v poslovnih knjigah 

Stanovanjske zadruge Gorenjske in v zaključnem računu za leto 2010. 

 

Alojzij Gorjanc: 

- Menil je, da naj z zadevo razčisti sodna veja oblasti in Komisija za preprečevanje 

korupcije. 

 

Mag. Hermina Krt:  

- Povedala je, da je šel denar na dva različna računa in ne na tisti račun, ki je napisan 

v izreku sodišča. Račun Stanovanjske zadruge je še vedno blokiran. Če bi bil denar 

nakazan, potem blokade ne bi bilo več. Vsi dvomi o poravnavi so torej upravičeni. 
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- Naloga svetnikov in svetnic je, da po svoji vesti in na svoj način pridejo do pravilnih 

in korektnih podatkov, zato je še enkrat apelirala in predlagala, da se sprejme sklep, 

da se naroči izredna revizija celega postopka.  

 

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

 

SKLEP:  

 

Potrdi se sklep 7. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.6.2011, ki se glasi: »Sodna 

poravnava, ki je bila sklenjena 25.11.2010 med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko 

zadrugo pred Okrožnim sodiščem v Kranju, je v interesu Mestne občine Kranj.« 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH; 17 ZA, 10 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

 

 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

 

Svetlana Draksler, org.  
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