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MESTNA OBČINA KRANJ 

S V E T 

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14 

 

Številka:  900-30/2010-(41/04) 

Datum:    15. 12. 2010 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 

2. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 15. 12. 2010, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil ţupan Mohor Bogataj.  

 

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

Boštjančič, mag. Alenka Bratušek, dr. Ilija Dimitrievski, Evstahij Drmota, Beno Fekonja, 

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

Ješe, Ludvik Kavčič, Jure Kristan, Saša Kristan, mag. Hermina Krt, Joţe Lombar, mag. 

Andrejka Majhen, Nada Mihajlović, Matej Gal Pintar, Alenka Primoţič, Nataša Robeţnik, 

Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe,  Gregor Tomše, mag. Andreja Valič, Klemen Valter, Igor 

Velov, Smiljana Vončina Slavec, Zmagoslav Zadnik. 

 

Odsotna sta bila  Alojzij Potočnik in Peter Zaletelj. 

 

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

v.d. direktorja občinske uprave in vodja oddelka za finance, Ana Vizovišek – vodja kabineta 

ţupana, Tatjana Hudobivnik – vodja oddelka za splošne zadeve, Simon Naglič – vodja 

oddelka za razvoj in investicije, Uroš Korenčan – vodja oddelka za druţbene zadeve,  mag. 

Marko Hočevar – vodja oddelka za tehnične zadeve, Janez Rakar – vodja medobčinskega 

inšpektorata, Sašo Govekar – vodja sluţbe za zaščito in reševanje, Milena Bohinc – analitik v 

kabinetu ţupana, Svetlana Draksler – analitik v kabinetu ţupana. 

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj je uvodoma povedal, da bo funkcijo ţupana opravljal 

poklicno. Imenoval je tri podţupane in sicer podţupanjo Nado Mihajlović, ki bo delovala na 

področju druţbenih dejavnosti, podţupana mag. Janeza Freliha, ki bo deloval na področju 

prostora in varovanju okolja in podţupana Bojana Homana, ki bo opravljal zadeve krajevnih 

skupnosti in gospodarskih javnih sluţb. Vsi trije bodo funkcijo opravljali nepoklicno. 14. 

decembra je izbral za direktorja občinske uprave Mitjo Heraka. 

Člani sveta so na mize prejeli priročnike za svetnice in svetnike, plan sej v letu 2011, Sklep o 

začasnem financiranju mestne občine Kranj v obdobju januar – marec 2011, ki je bil objavljen 

v Uradnem listu in se bo uporabljal od 1. januarja 2011 dalje, k 5. točki pa dodatek k predlogu 

kandidatnih list za delovna telesa Sveta Mestne občine Kranj. 
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V potrditev je predlagal naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje sveta z dne 17.11.2010 ter poročila o izvršitvi 

sklepov  

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

3. Kadrovske zadeve 

4. Imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Kranj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. Imenovanje delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj 

6. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer 

se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja 

7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni 

občini Kranj za leto 2011 

 

Vlasta Sagadin: 

 Predlagala je umik 7. Točke dnevnega reda Sklep o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2011 in 

predlagala, da se ga uvrsti na naslednjo sejo mestnega sveta, ker je menila, da je prav da to 

točko obravnava ustrezno delovno telo. 

 

Mirko Tavčar – v.d. direktorja občinske uprave: 

 Povedal je, da je tak predlog neuresničljiv, ker mora biti vrednost točke objavljena v 

uradnem glasilu občine še v letošnjem letu, sprememba pa je samo ta, da je upoštevana 

indeksacija z inflacijo. 

 

Vlasta Sagadin: 

 Predlagala je, da se točka umakne in da se cena ne spremeni ampak ostane taka, kot v letu 

2010. Glede na gospodarsko krizo dvig ni primeren. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Strinjal se je z ga. Sagadinovo, da bi bilo potrebno, da bi pred sprejetjem predloţenih 

aktov o njih razpravljala statutarno pravna komisija, ker so v aktih določene 

nedoslednosti. Zato je predlagal, da se točka 6. prestavi na kasnejšo sejo.  

 Predlagal je, da se da na dnevni red poročilo nadzornega odbora, ker je iz tega poročila 

razvidno, da nekaj stvari, ki jih je nadzorni odbor ugotovil ni bilo izvršenih pod prejšnjo 

oblastjo. Nadzorni odbor in mestni svet nista dobila odgovorov, zato je menil, da je prav, 

da se deli poročila, uvrstijo na eno naslednjih sej. 

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj je povedal, da za to točko na seji ni prisotnega 

poročevalca. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Potem pa je predlagal, da se to uvrsti na sejo pod 2. točko.  

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje naslednji  
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SKLEP: 

 

Točka Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 

Mestni občini Kranj za leto 2011 se umakne z dnevnega reda in vrednost točke ostane na 

enaki ravni, kot je bila v letu 2010. 

 

Sklep ni bil sprejet ( 28 PRISOTNIH: 7 ZA, 19 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

Po tem je dal ţupan na glasovanje naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje sveta z dne 17.11.2010 ter poročila o izvršitvi 

sklepov  

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

3. Kadrovske zadeve 

4. Imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Kranj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. Imenovanje delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj 

6. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer 

se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja 

7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni 

občini Kranj za leto 2011 

 

Dnevni red je bil sprejet (29 PRISOTNIH: 22 ZA, 2 PROTI, 5 VZDRŢANIH). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA KONSTITUTIVNE SEJE Z DNE 17. 11. 2010 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV 

 

Poročilo o izvršitvi sklepov je podal Mirko Tavčar, v. d. direktorja občinske uprave in 

povedal, da so sklepi izvršeni. 

 

Mag. Hermina Krt: 

 Imela je pripombo na prisotne, v prvem delu zapisnika, kjer je navedeno kdo je bil 

prisoten in kdo odsoten in kdo je bil poleg članic in članov Sveta Mestne občine Kranj še 

prisoten na seji, ni navedeno, da je bil na seji prisoten tudi Kristijan Gnilšak, zato je 

prosila, da se to zavede pod prisotnost. Ţelela je vedeti zakaj je bil vabljen in kaj je delal 

na seji mestnega sveta; 

 Pri zadnji točki je pri svojem komentarju, kjer je zapisano, da je rekla, da je pri sestavi 

komisija pričakovala sodelovanje, je rekla drugače: »da sem pričakovala demokratično 

delovanje tega mestnega sveta, da se mi zdi prva seja povsem nedemokratična in tudi 

neetična in ţelim, da se to zapiše. In potem spodaj, pod zadnjo točko, pod sklepe me 

zanima glede procedure kdo je vabljen na sejo mestnega sveta in kdo je bil zadnjič vabljen 

na to sejo, oziroma kdo ni bil vabljen na sejo pa je bil prisoten v tej dvorani.« 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Pod zadnjo točko, kjer se navaja, kaj je povedala, je ţelela, da se dopolni: »da me je ţupan 

opozoril, da on ni predlagatelj tega gradiva, da je to 5 svetnikov in potem je pa res, da sem 

gospo Nado Mihajlović, eno od podpisnic tega predloga prosila za dodatno obrazloţitev 

ampak to z razlogom. Ker gospa Mihajlović še vedno sedi v svetniški skupini SD, ki je v 

prejšnjem mandatu znala zelo natančno, sem posebej povedala, na dve decimalki natančno 
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izračunati koliko kateri svetniški skupini pripada mest v komisiji. In to bi ţelela, da piše 

tudi v zapisniku.« 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Povedal je, da se mu zdi, da je na zadnji seji slišal predsednika Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, ki je rekel, da se bo upoštevalo število svetnikov v 

mestnem svetu, pri predlogu za imenovanje komisij. To je gledal, videl ni, ampak je prav, 

da se to zapiše, ker je menil, da je to rekel. Če pa bo rekel, da to ni rekel, pa naj drugi 

povedo ali je res rekel ali ne. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik konstitutivne seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.11.2010 s 

pripombami, podanimi v razpravi,  in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno ( 27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

2. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA 

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, je vprašal navzoče člane in članice sveta, če še velja 

dogovor, kakršen je bil v prejšnjem mandatu, da točka traja eno uro, potem se prekine, in 

nadaljuje z dnevnim redom. Obravnava preostale razprave te točke se opravi na koncu 

dnevnega reda.  

 

Mag. Branko Grims je povedal, da kolikor se on spominja, da je bil v zvezi z navedenim 

soglasno sprejet sklep. Opozoril je, da je seveda namen vprašanj in pobud, da se postavi 

vprašanje z utemeljitvijo in to v razumnem časovnem obdobju. Ne sme se zgoditi, da en 

razpravljavec zavzame polovico ali celo uro, ki je namenjena vsem članom občinskega sveta. 

Predlagal je, da se tako, kot se je ravnalo v minulih mandatih, ravna tudi v tem.  

 

1. Alojz Ješe: 

- je podal pobudo za ohranitev kranjske porodnišnice. Po ukinitvi porodnišnice v Mestni 

občini Kranj bosta najbliţji na Jesenicah in v Ljubljani. Predlagal je v razmislek tudi 

razširitev bolnišničnih storitev v Kranju. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- je povedal, da je bil ob obravnavi Strategije do leta 2023 izraţen pomislek, ali rabimo na 

Gorenjskem dve porodnišnici, da je to samo strošek in da se to vprašanje prepusti stroki. 

Glasovati o tej pobudi se mu ne zdi smotrno, saj nimajo nobenih podatkov, ne 

ekonomskih, ne strokovnih. Odločitev o tem morajo prepustiti zdravstvu.  

 

Irena Ahčin:  

- kot zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice ima moţnost, da spremlja pogajanja v zvezi s 

kranjsko porodnišnico. Predvsem gre za to, da v kranjski porodnišnici manjka banka krvi. 

Kar se tiče bolnišnice Jesenice pa imajo prostorski in organizaciji problem ter tako večji 

problem kot kranjska porodnišnica s tem, da imajo banko krvi, kar je argument za ukinitev 
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kranjske porodnišnice. Dejstvo je, da po predvidevanjih Kranjčanke ne bodo hodile na 

Jesenice, hodile bodo v Ljubljano, kjer pa bodo tudi prostorsko preobremenjeni.  

 

Mag. Branko Grims:  

- je povedal, da vsaka odločitev v politiki temelji na dveh stvareh; eno so strokovni 

elementi, drugo pa so pa njegovem mnenju pomembnejši in to so vrednote. Trdno je 

prepričan, da so otrok, druţina, rojstvo, vrednote, ki zasluţijo vse spoštovanje ter podporo 

in jim je potrebno dati prednost pred kakršnim koli preračunavanjem. Iz tega razloga je 

trenutek, ko se rodi otrok, izjemno občutljiv in pomemben. V mestnem odboru SDS so ţe 

pred dvema tednoma dali javen protest zoper razmišljanje, da bi se v Kranju porodnišnica 

ukinila. Postavil je tudi poslansko vprašanje, ţal je po poslovniku časa za odgovor 30 dni, 

tako da do današnjega dne odgovora ni prejel. Trdno je prepričan, da za to govorijo tudi 

strokovni argumenti. Kranjska porodnišnica se je razvila v odlično institucijo, sem hodijo 

rojevat ţenske ne iz vse Gorenjske, ampak celo iz celotne Slovenije, tudi iz tujine. Odnos 

do pacientk je v kranjski porodnišnici izredno človeški, skrb in kvaliteta storitev je na zelo 

visoki ravni. To je kvaliteta, ki mora Kranj ohraniti. V svetniški skupini SDS bodo podprli  

pobudo in obenem je najavil, da bomo v MO SDS Kranj sproţili akcijo organiziranega 

podpiranja podpisov za peticijo proti ukinitvi kranjske porodnišnice in k temu podpisu so 

vabljeni vsi. Prva moţnost bo ţe v soboto ob 10. uri ob vodnjaku na Glavnem trgu. 

 

Igor Velov:  

- je menil, da bi bilo v redu, če bi se koalicija med seboj uskladila. Povedal je, da je včasih 

kilometer veliko, saj se je njemu v zadnjih petih letih trikrat zgodilo, da je bil navzoč pri 

porodu. Opozoril je, da če ima pobudo finančno posledico in mogoče jo tudi ima, saj je 

občina soustanovitelj Osnovnega zdravstva Gorenjske, potem je treba to predvideti in 

oblikovati s temi posledicami. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da kot je njemu poznano porodnišnica nima povezave z 

Osnovnim zdravstvom Gorenjskem, ampak je nadgradnja, tako da predlagana pobuda nima 

finančnih posledic. Kot predsedujoči je dal na glasovanje naslednjo  

 

POBUDO:  

 

Svet Mestne občine Kranj podpira ohranitev kranjske porodnišnice.  

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH; 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

2. Vlasta Sagadin:  

- je podala pobudo, ki se nanaša na zdravstveno problematiko, govorice oz. ideje, da bi se 

zaprl bazen v fizioterapiji Zdravstvenega doma Kranj. Poseduje peticijo s seznamom 225 

podpisov ljudi. Prosila je ţupana, da z vsemi svojimi močmi in z vsem ugledom naredil 

vse, da se prepreči zaprtje tega bazena. Ta bazen je bil zgrajen s sredstvi 

davkoplačevalcev in spada pod Osnovno zdravstvo Gorenjske k Zdravstvenemu domu 

Kranj. Njegovo zaprtje bi pomenilo bistveno poslabšanje dostopnosti zdravljenja ljudi, ki 

so prišli do poškodb, bodisi zaradi športa, nesreč ali starosti. Menila je, da je nepravično, 

da se Kranju jemljejo tiste bonitete, ki so del zdravljenja oz. del terapije. To ni 

nadstandard, kot hočejo predstaviti zdravstveni kadri. Predlagala, da se o tem glasuje kot  

o pobudi. 
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Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da ta pobuda ima finančne posledice. V razgovorih, ki so 

jih imeli z Osnovnim zdravstvom Gorenjske in Zdravstvenim domom Kranj, naj bi bile 

finančne posledice ocenjene na 80.000 – 100.000 € letno. Povedal je, da bazen uporabljajo ne 

samo občani Mestne občine Kranj, ampak tudi občani drugih občin. Menil je, da bo to treba 

razširiti na tiste občine, katerih občani koristijo ta bazen. Ta pobuda ima finančne posledice, 

ki jih bodo morali nositi iz proračuna, če bodo ţeleli ohraniti bazen.  

 

Vlasta Sagadin: 

- znano ji je, da ostale občine ne ţelijo nič participirati, usluge pa koristijo tudi njihovi 

občani. Drugi način bi bil, da se uporabnikom bazena, ki prihajajo iz drugih občin, 

minimalno zaračuna ta storitev. Tudi če se bazen zapre, bo strošek. Vprašala je, kaj bo 

potem tam. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da so se pogovarjali o več moţnostih, ali naj bi koristili 

bazen Zavoda za šport, ali v bazenu osnovne šole. Glede bazena v zdravstvenem domu, je pa 

moţnost razširitve fizioterapije. Nagiba se k ohranitvi tega bazena. 

 

Podţupanja Nada Mihajlović je dopolnila izvajanje ţupana s tem, da je bila v današnjem 

pogovoru z direktorico zdravstvenega doma ta zadeva umaknjena do nadaljnjega in bo bazen 

v upravljanju in funkcioniranju v naslednjem letu vsaj do poletja. Naprej se bodo rezultati 

vsega tega, kar je ţe bilo povedano, v smislu razgovorov in participacije ostalih uporabnikov 

proučili in potem se bo videlo kako in kaj dalje z bazenom. Res gre pri tej storitvi za 

nadstandard, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje ne plačuje. Se pravi, da je to v breme 

proračuna Zdravstvenega doma Kranj. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da je po Poslovniku Sveta MOK določeno, da če ima 

pobuda finančne posledice, lahko on preloţi glasovanje o pobudi. 

 

Vlasta Sagadin:  

- je glede na pojasnila podţupanje Nade Mihajlović poudarila, da bo ta tema še aktualna. 

Pobudo je umaknila. Peticijo s pisno obrazloţitvijo bo predloţila v pisni obliki.  

- je vprašala, kaj se dogaja s finančnim stanjem v Kranjskih vrtcih, kako je s plačili kurjave, 

telefona, plač. Ali je res vse odklopljeno? Sindikalne zaupnice v vrtcu so jo obvestile, da 

je stanje nezavidljivo. Zanima jo, kaj se tam dogaja. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da bo delno odgovoril, za ostalo bo dobila svetnica Vlasta 

Sagadin pisen odgovor. Občina je imela sestanek s Kranjskimi vrtci, zadeva ni roţnata. 

Skupaj z njimi pripravljajo izjavo za javnost, iz katere bodo vsi svetniki in svetnice dobili 

pravi odgovor, ki jim bo posredovan. Izgube še ne vedo in bo vidna v januarju oz. februarju, 

ko bo narejen zaključni račun. Trenutno so tam velike likvidnostne teţave. 

 

Vlasta Sagadin:  

- je v zvezi s plakatiranjem vprašala, kje in kdaj je bil objavljen razpis za plakatiranje na 

drogovih javne razsvetljave, kamor so nekateri kandidati za ţupana obešali plakate. 

Zanimalo jo je še, kdo je lastnik drogov in kdo je upravljavec oz., če je bila sklenjena 

kakšna pogodba med Mestno občino Kranj in upravljavcem in z lastnikom drogov ter kje 

se ta denar, ki je bil iztrţen s plakatiranjem, nahaja v proračunu pod katero postavko. 

 



7 

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da bo na to temo posredovan pisen odgovor. V pripravi je 

ţe nov odlok o plakatiranju v občini, ker gre za teţave, ker se vsi podjetniki in vsi lastniki 

lokalov pritoţujejo na to zadevo. 

 

3. Irena Ahčin: 

- je glede predvidenih datumov sej za prihodnje leto vprašala, v kakšnem dogovoru je 

občina z Gorenjskim glasom in kako se bo sodelovanje svetnic in svetnikov na sejah 

objavljalo v Kranjskem glasu. Povedala je, da bodo v Gorenjskem glasu v stiski, kar se 

tiče izdajanja Kranjskega glasa in v stiski bodo svetnice in svetniki, kar se tiče pisanja 

prispevkov;   

- je dala pobudo za snemanje sej Sveta Mestne občine Kranj v ţivo in objavljale na 

Gorenjski televiziji (v nadaljevanju GTV).  

 

Ţupan Mohor Bogataj se je strinjal, da se, kar se tiče izdajanja Kranjskega glasa, prilagodi 

seje mestnega sveta, kar bodo uskladili z Gorenjskim glasom. Kar se tiče snemanja sej, je bilo 

ţe v preteklih mandatih ugotovljeno, da so se seje zaradi snemanja podaljševale. O tem je 

odprl razpravo in opozoril, da snemanje sej prinaša finančne posledice. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- sredstva, namenjena za snemanje, se mu ne zdijo smotrno porabljena. V okoliških vaseh 

sploh ni GTV-ja. Ta predlog je bil zavrnjen ţe v prejšnjem mandatu. Predlagal je svetnici 

Ireni Ahčin, da si ogleda 2. odstavek 20. člena poslovnika, kaj pomeni pobuda. V 

uredniško politiko Gorenjskega glasa se Svet Mestne občine ne more vtikati.  

 

Igor Velov: 

- je povedal, da se za snemanje sej ne more kar določiti krajevnega medija, ampak gre na 

letni ravni za tak znesek, da bo pri tem potrebno upoštevati Zakon o javnih naročilih. Delo 

in seje sveta se pač prilagajajo potrebam, npr. treba bo čim prej sprejeti proračun, mediji 

naj se pa temu prilagajajo. 

 

Irena Ahčin:  

- je vztrajala na pobudi, pri kateri gre obveščenost volivcev in volivk o delovanju sveta. Kot 

svetniški skupini ji je bilo obrazloţeno, da je bil dogovor z Gorenjskim glasom. 

 

Joţe Lombar:  

- je odločno proti snemanju sej, ker vsaj polovica Kranjčank in Kranjčanov te televizije ne 

gleda, ker je ne more. Če bo pa GTV investirala v razširitev območja gledanosti, da jo 

bodo lahko po celi občini gledali, bodo potem tudi razmišljali o snemanju.  

 

Ţupan Mohor Bogataj je prekinil razpravo in glede na to, da gre za finančne posledice bo 

glasovanje o tej pobudi zadrţal do naslednje seje. Do takrat bo občinska uprava predloţila 

svetu finančne posledice.    

 

Irena Ahčin:  

- je ţelela pojasnilo glede na prejeto odločbo za sejnine in sicer se v odločbi pojavlja termin 

plača za opravljanje funkcije. Predlagala je, da bi se namesto termina plača uporabil drug 

izraz, kot na primer: sejnina, nagrada, plačilo za prisotnost na seji. Izraz plača se po 

njenem mnenju uporablja za plačilo dela v sluţbi;  
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- je povedala, da na Zavodu za turizem in na Mestni občini Kranj očitno ni dogovora, kdo 

bo trţil stojnice. Nastal je problem, ki ga imajo potencialni najemniki, ko ţelijo to urediti. 

Ţelela je pisni odgovor, kdo to ureja.  

- je izpostavila pluţenje in vzdrţevanje šolskih poti. V okolici OŠ Simona Jenka je bila 

teţava pluţenja pločnika. Otroci so hodili po cestišču. Šolska pot je bila ogroţajoča. Pri  

OŠ Staneta Ţagarja je bil podoben problem. Šolska pot je bila popolnoma neurejena. 

Otroci so hodili po cesti. Ţelela je izvedeti, kdo izvaja pluţenje v mestnih krajevnih 

skupnostih, v kakšnem merilu so za to zadolţeni hišniki posameznih osnovnih šol in 

kakšen je dogovor med izvajalci pluţenja in hišniki, v primeru, da eden ali drugi tega ne 

morejo narediti. Ta podatek je ţelela za osnovne šole v mestnih krajevnih skupnostih.  

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal svetnici Ahčinovi, da bo prejela pisne odgovore na svoja 

vprašanja.  

 

4. Matej Gal Pintar:  

- je izpostavil vprašanje, ki so ga podali občani, kakšna bo prometna ureditev okoli 

Globusa; ORI 

- je povedal, da se v kulturniških krogih govori, da bo občina sklenila aneks k zdajšnji 

pogodbi z Borutom Veselkom, da bo imel pogodbo za nedoločen čas. Vprašal je, če je to 

res in kako je to lahko zakonito, če je bil prej izbran na razpisu za mandat.  

 

5. Mag. Alenka Bratušek: 

 Izpostavila je problem o javnem podjetju Komunala Kranj. Ker je bilo slišati, da naj bi se 

zamenjala nadzorni svet in direktor podjetja Komunala Kranj, je ţelela pokazati 

poslovanje tega javnega podjetja od leta 2004 dalje. Poslovanje se je od leta 2004 do leta 

2008 poslabševalo, leta 2009 je bila izguba več kot razpolovljena, v letu 2010 pa je v 

prvih 10 mesecih ustvarjenih celo 270.000 EUR preseţka. Povedala je, da so člani 

nadzornega sveta Komunale Kranj s strani Mestne občine Kranj g. Jure Kristan iz SDS, g. 

Marjan Podgoršek, ki je bil predlagan s strani SD, g. Branko Mesec, ki spada v Stranko za 

napredek krajevnih skupnosti, g. Drago Štefe, ki je v svetniški skupini DeSUS in ona. 

Povedala je, da z njo, kot predsednico nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Kranj 

ni stopil v stik nihče iz občinske uprave, niti ţupan. Povedala je, da ima lastnik nedvomno 

pravico narediti, kar ţeli, menila pa je da je prav da o tem ve in odloča mestni svet, kot je 

odločal o tem katere člane predlaga v nadzorni svet kot svoje predstavnike. Zato je 

predlagala v glasovanje naslednje  

 

SKLEPE: 

 

1. O predčasni razrešitvi predstavnikov MO Kranj v nadzornem svetu Javnega podjetja 

Komunala Kranj mora pred odločitvijo na skupščini oziroma svetu ustanoviteljev, odločati 

Mestni svet občine Kranj. 

2. Predstavnik MO Kranj v Skupščini javnega podjetja Komunala Kranj oziroma Svetu 

ustanoviteljev istega podjetja, mora glede razrešitve Nadzornega sveta glasovati, kot bo 

določal sklep mestnega sveta. 

3. Vsako spremembo Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno 

podjetje d.o.o., mora pred potrditvijo na skupščini, potrditi mestni svet. 

 

Obrazloţila je, da je oba skupščino oziroma svet ustanoviteljev naštela zato, ker se ne ve 

kateremu organu se bo s spremembo pogodbe ta pristojnost dodeljena.  

Povedala je, da sklepi nimajo finančnih posledic, zato gredo lahko na tej seji na glasovanje. 
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Ţupan Mohor Bogataj je menil da je zadeva tako resna, da bi ob koncu razprave odredil 

kratko prekinitev seje za posvetovanje, še prej pa je prosil, če sklepe lahko dobi v pisni obliki, 

da jih bodo lahko skopirali za vse člane sveta. Besedo je dal g. Zadniku, predstavnik Mestne 

občine Kranj v skupščini javnega podjetja Komunala Kranj. 

 

Zmagoslav Zadnik: 

 Povedal je, da kot predstavnik Mestne občine Kranj v skupščini javnega podjetja 

Komunala Kranj ţe dve leti opozarja na nepravilnosti in neskladja z odloki, druţbeno 

pogodbo. Do danes ni dobil nobenega odgovora ne s strani nadzornega sveta, ne s strani 

uprave, ki je bila zadolţena za to. Prejel ni niti poročila o izvršenih sklepih, ker ni bilo nič 

narejenega. Bil je edini do sedaj, ki je to predlagal. Ţelel je samo to, da se zadeve 

uskladijo, kar so dolţni narediti po zakonodaji. Povedal je da je s sprejetjem Zakona o 

upravljanju kapitalskih naloţb nekaj členov črtano iz Zakona o gospodarskih javnih 

sluţbah in na podlagi zakona in drugih sprejetih predpisov je ustanovitelj oziroma 

skupščina, kot organ podjetja dolţna uskladiti svoje akte. Sprememba druţbene pogodbe 

oziroma pogodbe o ustanovitvi je bila v pristojnosti skupščine. Menil je, da so akti v 

nasprotju z zakonodajo, zato je predlagal sklic skupščine na kateri naj bi se druţbena 

pogodba uskladila z zakonodajo. Naslednja faza pa je uskladitev odlokov sveta 

ustanoviteljev in ostalo. Odlok o spremembi statusa javnega podjetja Komunala Kranj je 

iz leta 2000. V tem odloku točno piše kdo so organi vodenja podjetja – skupščina, 

nadzorni svet in direktor. Ga. Bratušek pa kot predsednica nadzornega sveta ni opozorila 

na napake, ki jih je naredil svet ustanoviteljev oziroma prejšnja skupščina, da so dali svet 

ustanoviteljev v strukturo javnega podjetja. 

 

Mag. Alenka Bratušek – replika: 

 Povedala je, da je bila ta druţbena pogodba sprejeta kar nekaj časa pred nastopom njenega 

mandata oziroma mandata zdajšnjih članov. Na prvi konstitutivni seji nadzornega sveta so 

opozorili in prosili, da se druţbena pogodba spremeni in da se razmerja uredijo. Tega 

bodo zelo veseli. Menila je, da je prav, da mestni svetniki o tem edinem podjetju vedo 

nekaj. Zanimalo jo je kaj ga skrbi, da bi to pogodbo prinesel na mestni svet v predhodno 

potrditev, ker je v skupščini dolţen glasovati tako, kot naroči lastnik. Člani nadzornega 

sveta pa morajo glasovati po svoji vesti in odgovarjajo s svojim premoţenjem za 

odločitve, ki jih sprejemajo. Vztrajala je, da gredo sklepi na glasovanje. Poudarila je še, da 

je ponosna na rezultate dela tega nadzornega sveta. 

 

Zmagoslav Zadnik – replika: 

 Povedal je, da je dve leti prosil upravo podjetja za podatke in na prihajajoči skupščini 

bodo obravnavali samo spremembo druţbene pogodbe. 

 

Mag. Alenka Bratušek – replika: 

 Povedala je, da mora predstavnik lastnika glasovati tako, kot mu naroči lastnik. Ţelela je, 

da mestni svet ve kako se bo pogodba spremenila.  

 

Darko Jarc: 

 Predlagal je, da gospa Bratušek popravi svoje članstvo, ki je navedeno pri članih 

nadzornega sveta in zamenja Listo Hermine Krt s stranko Zares, ker je bila ob izvolitvi 

predlagana v svet kot predstavnica stranke Zares. 
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Mag. Alenka Bratušek – replika: 

 Menila je, da je potem potrebno popraviti tudi pri g. Mescu, ker takrat še ni bilo Stranke 

za napredek krajevnih skupnosti. Povedala je, da os to svetniške skupine, ki tudi v tej 

sestavi predlagajo svoje člane. 

 

Tatjana Hudobivnik, vodja oddelka za splošne zadeve: 

 Na 4. seji sveta MOK, ki je bila 21. 04.1999, je svet sprejel Sklep o statusnem 

preoblikovanju javnega Komunala Kranj v Javno podjetje Komunala Kranj d.o.o.. Svet ni 

sprejemal druţbene pogodbe. Svet v eni prejšnjih sestav je sprejel odlok, druţbeno 

pogodbo pa je sprejela skupščina. Poudarila je, da je potrebno ločiti pristojnosti mestnega 

sveta in pristojnosti skupščine, ter  pristojnosti nadzornega sveta in sveta ustanoviteljev. 

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih sluţbah odločanje o druţbeni pogodbi ni v 

pristojnosti ustanovitelja. Odlok o statusnem preoblikovanju javnega podjetja je določil, 

da je pristojnost skupščine med drugim tudi, da sprejema druţbeno pogodbo in njene 

spremembe. V druţbeni pogodbi je navedeno, da skupščina imenuje in odpokliče 6 članov 

nadzornega sveta, 5 članov  je predlaganih s strani MOK, eden  pa s strani drugih 

ustanoviteljev. Poudarila je, da je skupščina tista, ki imenuje in razrešuje nadzorni odbor. 

Glede glasovanja predstavnika v skupščini pa je povedala, da je bil v prejšnjem mandatu 

na zahtevo članov sveta pripravljen  pravilnik, ki naj bi zavezoval vse predstavnike 

imenovane s strani  MOK v javnih zavodih in javnih podjetjih, da naj  bi prišli pred 

glasovanjem po nasvet o glasovanju na MOK. Pravilnik ni bil nikoli sprejet, kritika pa je 

bila, da so predstavniki po imenovanju  samostojni in delajo po svoji vesti in ne hodijo po 

navodila na MOK. Za tretjo točko predlaganih sklepov pa je menila, da je izključno v 

pristojnosti skupščine. 

 

Mag. Alenka Bratušek – replika: 

 Poudarila je, da s temi sklepi ne jemlje pristojnosti skupščini, ţeli pa vedeti zakaj je 

problem glasovati o tem in ugotoviti ali je v tem mestnem svetu taka volja, da ve kaj se bo 

dogajalo. 

 

Igor Velov: 

 Povedal je, da je predlog ga. Bratušek dober in ne jemlje pravic skupščini. Menil je še, da 

je prav, da se preveri volja najvišjega organa ustanovitelja, potem pa predstavnik lahko 

glasuje tako kot ţeli ustanovitelj. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je poudaril, da če se bo ugotovilo, da so sklepi v nasprotju z 

zakonodajo, jih mora ţupan zadrţati.  

 

Stanislav Boštjančič: 

 Poudaril je, da je javno podjetje Komunala Kranj za mestni svet izredno pomembna, zato 

je menil, da bi morali preveriti kaj se da v druţbeni pogodbi in odloku spremeniti, da bi bil 

vpliv mestnega sveta na politiko komunale večji, kot je sedaj. V prejšnjem mandatu so 

člani mestnega sveta ţeleli slišati razloge za zamenjavo direktorja, pa jih niso. Prav bi 

bilo, da se občinska uprava posveti pravnim predpisom, ki urejajo odnos mestnega sveta 

do javnega podjetja Komunala Kranj in da bi imel mestni svet večjo pristojnost. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je prebral naslednje  
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SKLEPE: 

 

1. O predčasni razrešitvi predstavnikov MO Kranj v nadzornem svetu Javnega podjetja 

Komunala Kranj mora pred odločitvijo na skupščini oziroma svetu ustanoviteljev, odločati 

Mestni svet občine Kranj. 

2. Predstavnik MO Kranj v Skupščini javnega podjetja Komunala Kranj oziroma Svetu 

ustanoviteljev istega podjetja, mora glede razrešitve Nadzornega sveta glasovati, kot bo 

določal sklep mestnega sveta. 

3. Vsako spremembo Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno 

podjetje d.o.o., mora pred potrditvijo na skupščini, potrditi mestni svet. 

 

In odredil 10 minutno prekinitev seje. 

 

Stanislav Boštjančič – proceduralni predlog: 

 Povedal je, da ni bilo na razpolago upravnih predpisov na podlagi katerih bi lahko 

preverili ali so sklepi pravno v redu ali ne. Ker je ţe prej predlagal, da bi se odlok in 

druţbena pogodba spremenila v smeri, da bi imel mestni svet močen vpliv na komunalno 

dejavnost v Kranju je predlagal, da se ta točka na tej seji odloţi in se obravnava na 

naslednji seji skupaj s tem, da se predloţijo odlok, druţbena pogodba in vsi pravni 

predpisi, ki opredeljujejo funkcijo mestnega sveta v odnosu do skupščine in nadzornega 

sveta. Tako bodo vsi lahko glasovali z laţjo vestjo.  

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 S tem se je strinjala in umaknila predloge ob pogoju, da se skupščina, ki je sklicana za 10. 

januar, kjer naj bi se ta pogodba spremenila, prekliče oziroma odloţi. Če pa to ni mogoče, 

naj se glasuje o predlaganih sklepih. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Menil je, da ker je predsednik skupščine prisoten na seji to ne bi smel biti problem in naj 

skupščino skliče po seji mestnega sveta. 

 

Zmagoslav Zadnik: 

 Povedal je, da je predsednik skupščine ţupan občine Šenčur, sam pa je namestnik 

predsednika. Predlog za sklic seje pa je podal sam. 

 

Igor Velov: 

 Povedal je, da je brez predstavnika MOK skupščina nesklepčna in tako ne more nič 

narediti. Če ţelijo imeti zadeve pregledne potem lahko g. Zadnik v imenu lastnika sporoči, 

da dokler se zadeve na MOK ne razjasnijo, se ne more udeleţiti seje. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Ţupana je prosila, da če ţe daje na glasovanje, naj daje v smiselnem vrstnem redu. 

 

Ţupan Mohor Bogataj:  

 menil je, da je pravno nesprejemljivo, da se nekomu prepove, da se udeleţi seje. 

 

Janez Bohorič: 

 Povedal je, da je po vseh načelih korporativnega upravljanja, ki bi morali veljati tudi za 

javna podjetja v tej zadevi nekaj ni v redu. Normalno je upravljanje tako, da je najvišji 
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organ upravljanja skupščina, v kateri so predstavniki latnikov, ki odločajo, nadzorni svet, 

ki ga skupščina voli, in ki imenuje in razrešuje upravo oziroma direktorja, v tem primeru 

pa ni tako. Tudi če so taki predpisi, je potrebno preveriti, kdaj se je vnesla taka 

nelogičnost. Direktor pa na svojo odgovornost vodi in odloča o poslovnih zadevah in 

odgovarja za rezultate. V tem primeru je zmeda, ki jo je potrebno proučiti in jo postaviti 

na svoje mesto. Pridruţil se je tistim, ki pravijo, da je zdaj prilika, da se to naredi. 

 

Zmagoslav Zadnik: 

 Povedal je, da če se bojijo, da se bo nadzorni svet ukinil, da temu ne bo tako. Njegova 

ţelja je samo ta, da se uskladi druţbeno pogodbo, da bo skladna z zakonodajo. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Poudarila je, da g. Zadnik sedi v skupščini v imenu lastnika in če se lastnik odloči, da 

mora v skupščini glasovati proti spremembam pogodbe, mora tako narediti. 

 

Obrazloţitve glasov: 

Igor Velov: 

 Povedal je, da bi rad, kot del najvišjega organa lastnika, ki je edini pristojen, da sprejema 

odločitve, da se o tem glasuje, ko bo predloţena dokumentacija, na podlagi katere bo 

lahko glasoval. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Na osnovi razprave je predpostavila, da bodo sklepi izglasovani na osnovi zdrave pameti. 

Menila je, da bi bilo bolj pametno se dogovoriti za prestavitev seje skupščine, kot so se 

pogovarjali. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Poudarila je, da bo zelo vesela, če bodo tisti, ki bodo glasovali prosti, to obrazloţijo, da 

bodo občani Kranja videli kdo ni za transparentno poslovanje ampak, da bodo dovolili, da 

se »ribari v kalnem«. Če pa se bodo dogovorili, da se skupščina prestavi, je pripravljena 

svoje sklepe umakniti. 

 

Zmagoslav Zadnik: 

 Zagotovil je, da bo dal pobudo za prestavitev skupščine. 

 

 

3. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Straţišče Kranj 

 

Uvodno poročilo je podal Zmagoslav Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja in povedal, da komisija predlaga, da se obema kandidatoma, ki 

izpolnjujeta pogoje podeli pozitivno mnenje. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatoma Anamariji Kejţar in Pavlu Srečniku 

k imenovanju za ravnatelja Osnovne šole Straţišče Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je 
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posredoval svet zavoda, je razvidno, da sta se kandidata prijavila v zakonitem roku na 

razpisano delovno mesto ravnatelja in izpolnjujeta vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko 

uspešno opravljala dela in naloge ravnatelja Osnovne šole Straţišče Kranj.  

 

Sprejeto soglasno ( 30 PRISOTNIH: 30 ZA) 

 

 

4. IMENOVANJE NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podal Zmagoslav Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja in povedal, da je prišlo do napake, ker mestni svet izbere samo člane, 

potem pa člani med seboj izvolijo predsednika in podpredsednika. 

 

Razprava: 

 

Irena Ahčin: 

 Glede predlaganega člana Marjana Gantarja je vprašala ali je predlagani ista oseba kot 

predsednik Območnega zdruţenja Rdečega Kriţa Kranj, ki je proračunski uporabnik. Če 

je to tako, potem je imenovanje nasprotju s členom, kjer se določa, da proračunski 

uporabnik ne more biti v nadzornem svetu. Zato je predlagala umik tega predloga. 

 

Saša Kristan: 

 Povedala je, da je bila ta zadeva izpostavljena tudi v prejšnjem mandatu, ampak je bil g. 

Marjan Gantar tudi v prejšnjem mandatu v nadzornem odboru. Takrat je bilo ugotovljeno, 

da ni v konfliktu interesov, ker je bilo takrat pojasnjeno, da se Rdeči kriţ ne financira s 

strani Mestne občine Kranj. 

 

Uroš Korenčan – vodja oddelka za druţbene zadeve: 

 Pojasnil je, da bo od leta 2011 veljalo, da gre v primeru Rdečega kriţa za neposrednega 

proračunskega uporabnika in se ne bo več financiral preko razpisov. 

 

Mag. Andrejka Majhen: 

 Povedala je, da v primeru, da bo predlog imenovanja za g. Gantarja umaknjen, DeSUS 

predlaga drugega kandidata, g. Lavriča, ki je bil prijavljen v roku. Pripomnila je, da  

DeSUS ni enakopravno oziroma enakovredno zastopan v komisijah.  

 

Igor Velov: 

 Menil je, da bi morala v nadzornem odboru imeti večino opozicija, zaradi samega sistema. 

Zato je predlagal ţupanu, da to točko prekine, potem pa naj se pripravi nov predlog in naj 

se v skladu z demokratičnimi načeli omogoči opoziciji, da bo preko nadzornega odbora 

uveljavljala in izvrševala tisto, kar ji je namenjeno. 

 

Mag. Hermina Krt: 

 Strinjala se je s svetnikom Velovim. Menila je, da je etično in moralno pravilno, da je v 

nadzornem odboru večina opozicijskih članov, ker nadzira delo. To je tudi povedala na 

kolegiju ţupana. Povedala je še, da si ţeli, da bi sestava komisij odraţala dejansko stanje 

po volitvah. Strinjala se je s predlogom umika predloga. 

 

Zmagoslav Zadnik: 

 Predlagal je umik predlaganega sklepa in prestavitev točke na naslednjo sejo. 



14 

 

 

Ţupan Mohor Bogataj je umaknil točko z dnevnega reda. 

 

 

5. IMENOVANJE DELOVNIH TELES SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podal Zmagoslav Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja in podal kako so stranke podajale predloge. Stranka SD je predlagala 24 

kandidatov, SDS 21 kandidatov, Zares 12 kandidatov, Lista Hermine Krt 10 kandidatov, SLS 

9 kandidatov, SZNKS 19 kandidatov, Lista Mladi za Kranj 8 kandidatov, od tega so bili 4 

predlogi dani naknadno. DeSUS je predlagal 7 kandidatov, N.Si 7 kandidatov in LDS je 

predlagala 15 kandidatov. Dvakrat je bilo dano dodatno evidentiranje, ker je bilo za 3 

komisije vloţeno premalo kandidatur za člane komisij iz vrst svetnikov, zato so za dve 

komisiji dani predlogi šele na mizo. Poudaril je, da so se skušali čim bolj drţati predlogov, ki 

so jih prejeli. 

 

Razprava: 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Poudarila je, da pri sestavi delovnih teles oni ocenjujejo, da ne gre za ţelje, ampak za 

predloge in imenovanja kompetentnih ljudi. Iz njihove liste smo skušali najti ljudi po 

vsebinah, ki jih zastopajo. Za njih so oddali opise dela teh ljudi, njihovih izkušenj in 

znanja. Zato so oddali samo 10 predlogov, kolikor listi procentualno pripada. 

 

Vlasta Sagadin: 

 V imenu Nove Slovenije je najostreje protestirala proti takemu razdelilniku funkcij v 

delovnih telesih mestnega sveta. Sama je preračunala koliko bi kateri stranki ali listi 

pripadlo in presenetilo jo je, kako vladajoča stranka ţeli toliko svojih predstavnikov, saj 

ima v nekaterih komisija celo po 2 predstavnika. Predlagali so 7 kandidatov nesvetnikov 

in 2 svetnici, dobili pa so 2 mandata dveh svetnic in ta dan še dva mandata dveh svetnic 

naknadno v komisijah, za katere je manjkalo svetnikov. Ostalih 7 kandidatov ni v nobeni 

komisiji. V prejšnjem mandatu so imeli ob enakem številu svetnikov 6 mest v komisijah, 

zdaj pa samo 4. Menila je, da taka razdelitev ni poštena oziroma je ţelela vedeti, če je 

število pripadajočih predstavnikov odvisno od članstva v koaliciji. 

 

Mag. Hermina Krt: 

 Poudarila je, da so predlagali 10 strokovnjakov, ki naj bi se vključili v delovanje komisij. 

Ker pa so šele prvič v svetu in nimajo izkušenj kot ostali bi lahko predlagali 50 ljudi, da bi 

jih potem uspeli dobiti v komisije 10. Menila je, da je tak predlog neetičen, pri nekaterih 

predlogih ima pomisleke na njihove kompetence, med nesvetniki pa ni nikogar iz Liste 

Hermine Krt, proti čemur močno protestirajo, tako kot protestirajo za nadzorni odbor. 

 

Matej Gal Pintar: 

 Pripomnil je, da so mogoče naredili kakšno napako pri postopku predlaganja kandidatov. 

Oddali so 8 predlogov, sam pa je poleg podţupanov verjetno edini svetnik, ki ni v nobeni 

komisiji, zato je predlagal, da se točka umakne z dnevnega reda. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Sama je naredila izračun o tem koliko svetniškim skupinam pripada predstavnikov v 

komisijah, ţelela pa je vedeti kakšen izračun je imela komisija, koliko predstavnikov 
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komu pripada. Po njenem izračunu najbolj odstopa stranka LDS, katere predstavnik je 

predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Povedal je, da se strinja z razpravo predhodnikov. V prejšnjem mandatu je bil član 

komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predsednik pa je bil g. Zupanc. 

Imel je narejen program, ki je izračunal zelo natančno koliko odstotkov kateri stranki 

pripada predstavnikov. Komisija se je tega drţala, zdaj pa tega ni. Sam je šel računati in 

prišel do rezultatov, da ima SDS pri 8 svetnikih v komisijah 18 predstavnikov, od tega 4 

podpredsednike in 5 predsednikov. SZNKS ima pri 4 svetnikih 11 predstavnikov, enega 

predsednika in enega podpredsednika. Zare, ki ima 3 člane mestnega sveta ima pol manj 

predstavnikov v komisijah, ima jih samo 6, od tega 2 predsednika. SD, ki ima 5 članov 

mestnega sveta ima 4 predsednike in 1 podpredsednika, toliko predstavnikov, kot je 

članov v mestnem svetu. Menil je, da to ni v skladu s poštenim načinom razdeljevanja teh 

funkcij. Lista Hermine Krt ima 5 svetnikov, v komisijah pa ima 7 predstavnikov, 3 

podpredsednike in 1 predsednika. LDS, ki ima samo 1 svetnika pa ima 5 predstavnikov. 

Menil je, da razdelitev mest ni bila poštena in to zanj ni politika. DeSUS ima 3 

predstavnike, 1 predsednika in 1 podpredsednika. N.Si ima 2 podpredsednici in 2 člana. 

SLS, ki ima tudi samo 1 svetnika ima v komisijah 3 predstavnike. Mladih za Kranj do 

sedaj sploh ni bilo, zdaj pa imajo 2. V prejšnjem mandatu je pozicija pošteno delila 

predstavnike. 

 

Zmagoslav Zadnik: 

 Ponovil je, da so poslane predloge skušali upoštevati v čim večjem številu, ţal pa se vseh 

ni dalo upoštevati. Menil je, da je bilo obrazloţitev ţe dovolj, zato je predlagal, da se o 

predlogu glasuje. 

 

Igor Velov: 

 Potrdil je, da je to delo teţko in da teţe komisij niso enake. Vsi bi radi imeli nekaj 

svetnikov in nekaj zunanjih članov. Prav zaradi tega pa naj se sestanejo vodje svetniških 

skupin, ki naj se dogovorijo in uravnoteţijo predlog. Če pa bo potrebno bodo pa 

dopolnjevali predloge. 

 

Zmagoslav Zadnik: 

 Pojasnil je, da so 3 krat ponavljali evidentiranje. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Predlagala je, da se glasovanje odloţi in gre v osebno posvetovanje. Upošteva naj se 

volilni rezultat in ponovno uskladi predlog, tam pa kjer se ga ne bo dalo uskladiti, pa naj 

bodo posvetovanja s predstavniki svetniških skupin. 

 

Vlasta Sagadin: 

 Predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je vprašala, zakaj ima 

neka stranka v komisiji za kulturo in šport dva predstavnika, v komisiji za turizem 2 

predstavnika, v komisiji za pritoţbe 2 predstavnika – vse to ista stranka.  

 

Mag. Drago Štefe: 

 Menil je, da je ta predlog tako neuravnoteţen, da se mora tisti, ki bi lahko glasoval za tak 

predlog, vprašati za vest in poštenje. Predlagal je, da se predlog umakne in se naredi tako, 

kot so predlagali predhodniki. 
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Saša Kristan: 

 poudarila je, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja trikrat ponovila 

evidentiranje, ker ni bilo dovolj evidentiranih svetnikov. Če pa so stranke špekulirale in 

niso upoštevale rokov za oddajo pa ne more pomagati. Predlagala je, da gredo predlogi na 

glasovanje. 

 

Mag. Hermina Krt: 

 Menila je, da taka razprava ne pelje nikamor. Ponovila je, da je njihova lista predlagala 10 

kompetentnih ljudi, svetnike in 4 zunanje člane. Na usklajevanju vodij svetniških skupin 

je njej in g. Pintarju iz Liste Mladi za Kranj povedal, da so oni usklajeni. Vztrajala pa je, 

da če njihovi listi po izračunih pripada 10 predstavnikov v komisijah, da jih dobijo. Ţelela 

je obrazloţitve za ostale zunanje člane, kako so strokovni. V primeru, da bodo glasovali, 

je ţelela pred glasovanjem odmor. 

 

Joţe Lombar: 

 Povedal je, da je bil svetnik Matej Gal Pintar predlagan samo v eno komisijo, kar pa je 

praktično nemogoče, da bo lahko res v tej komisiji. Menil je, da predlog ni 

nedemokratičen in če bi bilo več predlaganih, bi se tudi laţje odločili. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Predlagala je, da se evidentiranje ponovi, predvsem zato, ker je njihova lista predlagala 

kandidata v komisijo za kulturo in šport, pa ni bila izbrana, druga stranka pa ima v tej 

komisiji celo 2 predstavnika, kar pomeni, da je morala ta stranka predlagati zelo veliko 

kandidatov za to komisijo, da je dobila 2 predstavnika. Menila je, da je pripravljeni 

predlog nedemokratičen. 

 

Saša Kristan: 

 Poudarila je, da je bil tudi pri tej komisiji problem, ker ni bilo evidentiranih zadosti 

svetnikov. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Ţelela je odgovor predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, če 

je bil z Liste Hermine Krt kdo predlagan v to komisijo. 

 

Zmagoslav Zadnik: 

 Povedal je, da je bila s strani Liste Hermine Krt predlagana Petra Puhar Kejţar in da je bil 

na današnji seji komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno vloţen ta 

predlog, vendar se je komisija odločila, da predlog ostane tako, kot je bil izglasovan na 

prejšnji seji komisije. Ko je bilo prvič poslano dodatno evidentiranje, so prosili za 

predstavnike svetnikov v 3 komisije – za kulturo in šport, za pritoţbe in stanovanjska 

komisija. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Poudarila je, da so oni Petro Puhar Kejţar predlagali ob osnovnem pozivu. 

 

Nataša Robeţnik: 

 Zanimalo jo je, da kako to, da je manjkalo svetnikov, ker se je sama v prvem evidentiranju 

javila v to komisijo. 
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Janez Bohorič: 

 Predlagal je ţupanu, da pretehta in upošteva pomisleke in s pomočjo tehnike na naslednji 

seji predlaga boljši predlog. 

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj je prekinil sejo za 10 minut. 

 

Glede na vse zaplete je ţupan Mohor Bogataj predlagal, da se na tej seji potrdi samo 

Statutarno pravna komisija, za ostale pa naj se pripravi nov predlog. Ker ni bilo razprave je 

dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

V STATUTARNO PRAVNO KOMISIJO se imenujejo:  

 

1. Stanislav Boštjančič, Podrovnik 81, Zg. Besnica – član sveta – za predsednika 

2. Klemen Valter, Goriče 61, Golnik – član sveta – za podpredsednika 

3. Igor Velov, Savska loka 9, Kranj – član sveta – za člana 

4. Neţa Mihalič, Golnik 106, Golnik – za članico 

5. Mag. Andrej Šušteršič, Kutinova ulica 10, Kranj – za člana 

 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

6. ODREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O 

DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE PLAČUJE 

PARKIRNINA, NJENA VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA 
 

Uvodno poročilo je podal Simon Naglič, vodja oddelka za razvoj in investicije in povedal, da 

se ţeli s predlagano spremembo omogočiti nadaljnjo uporabo 120 minutnega brezplačnega 

parkiranja na parkiriščih Huje ob Likozarjevi cesti, Čebelica in Zlata riba. 

 

Razprava: 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Zanimalo ga je zakaj je vključeno tudi parkirišče pri Zlati ribi, ker je samo za parkirišče 

ob Likozarjevi cesti in Čebelico obrazloţeno kako se je povečalo število parkiranj. Če je 

razlog tak, kot je naveden je za parkirišče pri Zlati ribi, če pa razloga ni pa ne. 

 

Simon Naglič: 

 Pojasnil je, da parkirišče pri Zlati ribi še ni začelo delati po tem sistemu, bo pa vključeno 

vanj. 

 

Alojz Gorjanc: 

 Predlagal je, da se branjevkam in ostalim, ki prodajajo na trgu, omogoči, da lahko 

brezplačno parkirajo eno uro in ne samo pol ure, kot je določeno sedaj. Na ta način se bo 

privabilo prodajalce na trg in oţivilo mestno jedro. 
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Ţupan Mohor Bogataj: 

 Opozoril je, da se s to spremembo odredbe samo podaljšuje veljaven reţim dvournega 

brezplačnega parkiranja na omenjenih treh parkiriščih, predlagal pa je, da se predlog 

svetnika Gorjanca upošteva pri naslednji spremembi odredbe.  

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Zanimalo jo je kakšne finančne posledice ima sprejem tega dokumenta. Menila je, da je v 

skladu s poslovnikom, da se v gradivu navede kakšne so finančne posledice in poudarila 

da ni proti sprejetju te odredbe. 

 

Mirko Tavčar: 

 Pojasnil je, da bi bile finančne posledice pozitivne, če ne bi sprejeli spremembe odredbe, 

vendar gre še za druge predpostavke. V preteklosti so bila ta parkirišča več kot pol bolj 

prazna kot so sedaj.  

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Ponovila je, da ne nasprotuje temu ampak bi morala gradiva predloţena na seje sveta imeti 

vključene finančne posledice in še enkrat poudarila, da sprejetju ne nasprotuje. 

 

Mirko Tavčar: 

 Opozorilo bodo upoštevali in obljubil je, da bo poskrbel, da bodo v bodoče gradiva 

vsebovala tudi finančen del. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih 

površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja.  

 

Sprejeto soglasno ( 31 PRISOTNIH: 31 ZA). 

 

 

7. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA 

UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA 

LETO 2011 

 
Uvodno poročilo je podala Danijela Bida Šprajc in povedala, da Odlok o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča določa, da se vrednost točke določi vsako leto. V tem sklepu je 

predlagano, da se vrednost točke določi samo z indeksom rasti cen ţivljenjskih potrebščin.  

 

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

 

SKLEP: 
 

Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 

Mestni občini Kranj za leto 2011.  

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 25 ZA, 2 PROTI, 3 VZDRŢANI). 
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NADALJEVANJE 2. TOČKE VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV 

SVETA,  PO KONCU REDNEGA DELA 2. SEJE SVETA MOK 

 

6. Beno Fekonja: 

 Povedal je, da se je drsališče odprlo, pred iztekom mandata v letu 2006 pa so sprejeli 

pogodbo s katero so zakupili določene ure. Do sedaj je bilo drsanje v dveh terminih 

brezplačno, sedaj pa je plačljivo. Zanimalo ga je ali se je v tem času spremenila obveznost 

občine v pogodbi ali je to samovolja upravitelja;  

 Opozoril je na nevarno situacijo na mestu, kjer cesta zavije iz Koroške ceste proti občini 

in je tudi prehod za pešce postavljen na mestu zavijanja. Zaradi uvoza na parkirišče na 

platoju pred občino se večkrat naredijo dolge vrste vozil, ker je enoten uvoz in izvoz in 

potrebno bi bilo najti ustreznejšo rešitev;  

 Glede odloka, ki je urejal cene mesečne avtobusne vozovnice je povedal, da je bila prej 

cena vozovnice bolj poštena, kasneje ko se je z odlokom zniţala na 5 EUR na mesec, kar 

pomeni, da se zdaj delavcem pozna pri plači. Predlagal je, da se cena delavske vozovnice 

povrne na isti nivo, kot je bila pred sprejetjem tega odloka istočasno pa naj se razmisli o 

ceni vozovnice za ranljive skupine – otroke, mladostnike, študente, dijake, upokojence, 

invalide, brezposelne;  

 Zanimalo ga je kaj je s postajo pri bivši tovarni Textilindus ali je kakšna moţnost, da se jo 

reaktivira.  

 

Mirko Tavčar, v. direktorja občinske uprave je glede drsanja povedal, da so se v upravi ţe 

povezali z upraviteljem,  da se zastonj ure drsanja vrnejo v najmanj takšnem obsegu, kot so ţe 

bile. Glede cen mesečnih avtobusnih vozovnic je povedal, da se je bistveno povečalo število 

potnikov na avtobusih, bistveno pa se je tudi povečala subvencija MOK. Menil je, da bo 

predlog svetnika Fekonje potrebno proučiti. Glede prehoda za pešce pa je povedal, da je to 

začasna rešitev, dokler se ne zaključi projekt Slovenskega trga. 

 

Bojan Homan, podţupan: 

 Glede mestnega prometa je povedal, da se bistveno več ljudi vozi z avtobusom, potrebno 

je še razširiti na celotno mestno občino, nikakor se pa ne sme dopustiti, da se s tem 

podpira sociala v podjetjih.  

 

Beno Fekonja: 

 Menil je, da g. podţupan meša plačo, ki jo nekdo zasluţi in nadomestila, ki so povezana s 

plačo. V tem primeru govorijo o konkretnem znesku, strošku, ki se je ustvaril, da je nekdo 

prišel na delovno mesto in zakon to nalaga.  

 

Igor Velov: 

 Pojasnil je, da so se v prejšnjem mandatu veliko pogovarjali o tem. Povedal je, da se pri 

tem vprašanju ne sme spraševati po kakšni računici ima delavec več, to je povračilo za 

stroške. Potrebno je gledati širše. S tem so povezana parkirna mesta, bolj varen promet, 

ekologija in drugo. Problem je v tem, da voznih linij ni, za to pa je v prejšnjem mandatu 

zmanjkalo časa. Menil je, da je potrebno narediti še ta drugi korak. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je predlagal, da če svetniki ţelijo se točka o mestnem potniškem 

prometu uvrsti na sejo sveta, da ne bodo o tem govorili na tej seji. 
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Vlasta Sagadin: 

 V imenu območnega odbora šolskega sindikata je povedala, da so maja oz. junija poslali 

prejšnjemu ţupanu dopis, v zvezi s to problematiko, sama pa bi se tudi rada iz Kranja na 

Orehek peljala z avtobusom, vendar je zaradi trenutnih avtobusnih linij to praktično 

nemogoče. 

 

7. Joţe Lombar: 

 Povedal je,d a se nanj obrača vsak dan več ljudi zaradi vrednotenja nepremičnin. Povedal 

je, da so cene parcel na Mlaki pri Kranju vrednotene enako, kot v Besnici ali na Golniku. 

Prodaja po isti ceni pa ni mogoča. Na geodetski upravi pa te odpravijo s tem, da je občina 

določila območja. Zato je prosil občinsko upravo, da nekaj naredi, da bi se vrednotenje 

pravilno upoštevalo in da se ljudem pomaga.  

 

8. Andreja Valič: 

 Ţelela je, da se na eno naslednjih sej uvrsti zelo pereča prometna problematika Kranja. 

Opozorila ja na izredno nevarno, vsakodnevno situacijo ob prometnih konicah na 

področju Likozarjeve ulice, Ceste Jaka Platiše, Oprešnikove in predvsem Ţanove ulice. Po 

teh ozkih ulicah se zliva promet iz smeri JV iz soseske Planina proti severu, ulice so 

zatrpane in skrajno nevarne. Dala je pobudo, da se vsaj na področju Ţanove ulice postavi 

»leţeče policaje«;  

 Ţelela je opozoriti na problem zlivanja prometa od zdravstvenega doma v smeri 

Primskovega in obratno. Predlagala je, da bi bilo dobro razmisliti o gradnji kroţišča v 

kriţišču Ceste Jaka Platiše in Ceste Staneta Ţagarja in mogoče tudi kroţišče »pri Jaku«;  

 Izpostavila je problematiko zatrpanih intervencijskih poti, predvsem v soseskah Planina, 

Zlato polje, Šorlijevo naselje in pri zdravstvenem domu. 

 

9. Nataša Robeţnik: 

 Predlagala je, da občinski uradniki v času svoje odsotnosti v elektronski pošti vključijo 

avtomatski odzivnik in preveţejo svoje telefone na tistega, ki ga nadomešča;  

 Opozorila je na problem Glasbene šole Kranj, ki kot ena od šol, ki jo je ustanovila Mestne 

občina Kranj ne razpolaga z brezplačnimi parkirnimi prostori, zato na šoli menijo, da so v 

neenakopravnem poloţaju. V Glasbeni šoli Kranj prosijo, da se problem prouči in se tudi 

njim zagotovi brezplačna parkirna mesta oziroma parkirna mesta za minimalno ceno. 

Povedala je, da parkirišča pri bivši trgovski šoli, ki so namenjena zaposlenim še niso 

popolnoma zasedena;  

 Predlagala je, da bi na parkirišču pred občinsko avlo in tudi na drugih parkiriščih, kjer se 

dogaja, da parkirni listek po tem, ko odpre zapornico izvrţe, da se namestijo koši, da niso 

listki po tleh.  

 

10. Evstahij Drmota: 

 Menil je, da je potrebno reţim uvoza in izvoza s parkirišča pred občinsko avlo urediti 

drugače, da ne bo vplival na promet v mestu.  

 

11. Darko Jarc: 

 Predlagal je, da občinska uprava preveri moţnost, da se Kranj vključi v soorganizacijo 

Evropskega prvenstva v košarki, z moţnostjo koriščenja dvoran v Kranju, predvsem 

dvoran Planina in Zlato polje. Vključil pa naj bi se tudi pri soorganizaciji logističnih 

namestitvenih kapacitet, ker so v Kranju 4 hoteli, ki so blizu letališča.  
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12. Stanislav Boštjančič: 

 Predlagal je, da se vse pravne akte, ki so bili v prejšnjem mestnem svetu v prvi obravnavi 

vrne ponovno v prvo obravnavo, vključno z občinskim prostorskim načrtom, pri čemer ni 

potrebno, da se dela na novo cela razprava. Priloţena pa naj bodo stališča takratnih 

komisij in odborov, ki so se nanašali na te akte. To bo dobro za nove člane mestnega sveta 

pa tudi stari člani si bodo lahko na ta način osveţili zadevo;,  

 Predlagal je še, da se poskrbi za parkirne prostore za svetnike, ko so seje sveta. Prav bi 

bilo, da bi ţupan v času seje mestnega sveta delno zaprl parkirišče pred avlo.  

 

13. Mag. Hermina Krt: 

 Povedala je, da je na Maistrovem trgu v času zmrzali veliko padcev in tudi poškodb, zato 

je predlagala, da se nekaj naredi. Prosila je, naj se prouči moţnost sanacije Maistrovega 

trga in kakšen bi bil finančni strošek.  

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Ţelela je čestitati g. Kristanu in sodelavcem za odlično izveden teden kulture v Straţišču; 

 Ţelela je čestitati Gimnaziji Kranj oziroma njenemu ravnatelju za odličen koncert, ki je bil 

v ponedeljek in menila je, da je to edinstven primer srednje šole, ki lahko napolni 

Gallusovo dvorano Cankarjevega doma v Ljubljani s  tako kvalitetno ekipo; 

 Ţelela je čestitati vsem trem novim podţupanom in jim zaţelela pri delu veliko modrosti. 

 

Jure Kristan: 

 Zahvalil se je za pohvalo in ob tem izkoristil, da bo v naslednjem letu več sponzorjev, da 

bodo program laţje pripravili, zahvali pa se je še letošnjim sponzorjem. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.55 uri. 
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