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Datum:   18. 01. 2012 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 

 

11. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 18. 01. 2012, ob 16. uri v 

sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

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

 

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

Stanislav Boštjančič, 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, Jože Lombar, mag. 

Andrejka Majhen, Nada Mihajlović, Matej Gal Pintar, Alojz Potočnik, Alenka 

Primožič, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, Gregor Tomše, Igor Velov, Smiljana 

Vončina Slavec in Zmagoslav Zadnik. 

 

Odsotni so bili direktor občinske uprave Mitja Herak, mag. Hermina Krt, Nataša 

Robežnik, mag. Andreja Valič Zver, Klemen Valter in Peter Zaletelj. 

 

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

Tavčar – načelnik Urada za finance, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v 

Uradu direktorja, Sašo Govekar – vodja Službe za zaščito in reševanje ter tehnične 

zadeve v Uradu direktorja, 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 in Svetlana 

Draksler – analitik v uradu direktorja. 

 

Predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih je uvodoma povedal, da bo do potrditve 

zapisnika vodil sejo, potem pa bo vodenje seje prevzel župan. Člani sveta so na mize 
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prejeli: seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, osnutek sklepov seje Nadzornega 

odbora, odgovore na svetniška vprašanja in vabila za dogodke ob kulturnem prazniku. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Zanimalo jo je zakaj na dnevnem redu ni uvrščene točke o poslovanju javnega 

podjetja Komunala Kranj, tako kot je na prejšnji seji obljubil direktor občinske 

uprave. 

 

Evstahij Drmota: 

 Kot direktor javnega podjetja Komunala Kranj je povedal, da ni vloga mestnega 

sveta, da nadzoruje poslovanje podjetja Komunale Kranj, poslovanje za leto 2010 je 

v letnem poročilu in je objavljeno na spletni strani, poslovanje pa je bilo pozitivno. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Povedala je, da je na prejšnji seji direktor občinske uprave obljubil obravnavo 

poslovanja podjetja Komunala Kranj na januarski seji, sama pa bo do naslednje seje 

zbrala vse informacije o tem, kar je bilo obljubljeno, kako bo mestni svet seznanjen 

s poslovanjem podjetja. Funkcijo nadzornega sveta opravlja skupščina, svetnikom 

pa bi bilo potrebno povedati kaj se dogaja na tem področju. Ponovila je, da želi 

imeti odgovor, zakaj te točke ni na današnji seji. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Glede poteka seje je predlagal, da tisti, ki ima predlog spremembe dnevnega reda, 

naj definira točko, o kateri naj mestni svet glasuje, pobude pa so na vrsti kot zadnja 

točka dnevnega reda. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Ponovila je vprašanje, zakaj točka o poslovanju podjetja Komunala Kranj ni na 

dnevnem redu in predlagala, da se dnevni red razširi s točko: »Poročilo o poslovanju 

javnega podjetja Komunala Kranj za leto 2010 in za prvih 11 mesecev leta 2011«, 

ker je bilo s strani direktorja občinske uprave obljubljeno, da bo ta točka uvrščena 

na dnevni red januarske seje. 

 

Igor Velov: 

 Povedal je, da ni smiselno o nečem razpravljati, če ni pripravljenega gradiva, vendar 

pa naj občinska uprava pove ali bodo zadevo uvrstili na dnevni red in se tega potem 

držali.  

 

Matej Gal Pintar: 

 Predlagal je, da se točka Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta uvrsti nazaj na 

2. točko dnevnega reda, ker je bila po njegovem mnenju narejena napaka, ko se je ta 

točka premaknila na zadnje mesto. 
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Igor Velov: 

 Predlagal je, da se seja prekine za 10 minut, da se svetniške skupine dogovorijo za 

predlog, ki ga ima o dnevnem redu. 

 

Prekinitev seje za 10 minut. 

 

Igor Velov: 

 Predlagal je, da se skliče seja na kateri naj bi se obravnavalo nova dejstva, ki so se 

pojavila v zvezi s Stanovanjsko zadrugo. 

 

Mag. Janez Frelih 

 Poudaril je, da je v obravnavi dnevni red današnje seje in povedal, naj da predlog 

spremembe dnevnega reda. 

 

Igor Velov: 

 Ponovil je zahtevo po sklicu seje s točko dnevnega reda o Stanovanjski zadrugi. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Povedala je, da je zahteva, ki jo je podal svetnik Pintar povezana s tem, ker če se 

dogovorijo o tem in s tem prestavijo velik sklop vprašanj na drugo sejo potem ni 

potrebno, da se točka vprašanja, pobude in predlogi članov sveta uvrsti na drugo 

mesto dnevnega reda. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Poudaril je, da je poslovnik jasen in če želijo, da se točka uvrsti na dnevni red, naj jo 

predlagajo, potem pa se o tem glasuje. 

 

Matej Gal Pintar: 

 Vztrajal je, da se o njegovem predlogu, premaknitev točke Vprašanja, pobude in 

predlogi članov sveta na drugo mesto, glasuje 

 

Predsedujoči, mag. Janez Frelih je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

8. točka Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta se na 11. seji, 18. januarja 2012 

prestavi na drugo mesto. 

 

Sklep ni bil sprejet ( 27 PRISOTNIH: 10 ZA, 16 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

Po tem je dal predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 14.12.2011 ter 

poročila o izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  
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3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v MO 

Kranj – druga obravnava 

5. Reševanje problematike otroškega varstva 

6. Koncesija za opravljanje zobozdravstvenega varstva odraslih v prostorih Zobne 

poliklinike Kranj 

7. Soglasje k ceni storitev pomoči na domu v MOK za leto 2012 

8. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet (24 PRISOTNIH: 19 ZA, 2 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 10. SEJE SVETA Z DNE 14. 12. 2011 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Mirko Tavčar, načelnik urada za finance, je poročal o izvršitvi sklepov, sprejetih na 10. 

seji. Kadrovske zadeve so izvršene, s tem, da je v zadevi »Soglasje k imenovanju 

direktorja Zdravstvenega doma Kranj«  s strani OZG prišlo obvestilo, da so imenovali 

v.d. direktorja do imenovanja novega, premoženjske zadeve so izvršene, odlok, 

pravilnik in sklep so objavljeni v Uradnem listu RS, pri točki glede Mestne knjižnice, pa 

je bil dodatek podpisan, točka je torej  izvršena, ostalo pa je v izvrševanju.    

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Želela je, da se njene navedbe tam, kjer je spraševala o Komunali Kranj, dopolnijo 

tam kjer je navedeno: »predlagala je, da se mestni svet seznani s poročilom o 

poslovanju javnega podjetja Komunala Kranj za leto 2010 in za prvih devet mesecev 

2011, glede na to, da je 10 % svetnikov zaposlenih v Komunali Kranj«. Povedala je, 

da je to samo še dodaten argument, da bi lahko bili bistveno bolj seznanjeni s tem in 

želela, da se to dopiše, lahko pa se tudi preveri na magnetogramu. 

 

Mag. Janez Frelih: 

 Povedal je, da se bo preverilo na magnetogramu in dopolnilo to točko. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Povedala je, da je pri obravnavi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 

2012 pri tem, ko je poročala, da se je njihova komisija s tem seznanila, ponovila 

pobudo o skupnem izdelovanju ali pa razpravi o programskih usmeritvah občine 

Kranj v naslednjem obdobju. Tega ni navedenega, je pa pričakovala podobno točko 

že na dnevnem redu. Prosila je, da se zapisnik dopolni, da je to pobudo ponovila. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Predlagal je spremembo sklepa pod točko Kadrovske zadeve D: Soglasje k 

imenovanju direktorja ZD Kranj. Razprava na zadnji seji ni bila v smeri podpore 

stališča Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ker ni bilo ustrezne 

obrazložitve za to, da se ne daje soglasje. Menil je, da bi bilo prav, da se sklep 

ustrezno preformulira. Ne da mestni svet ne daje soglasja in predlaga nov razpis 

ampak, da mestni svet o zadevi ali se daje soglasje ali ne ni odločal, ker ni bilo 

obrazložitve, ampak da se gre v nov razpis. Tako, da se sklep, da mestni svet ne daje 

soglasje k imenovanju Lilijane Gantar Žura prekliče, ker je menil, da je bila 

razprava na zadnji seji v tej smeri in je prav, da se sklep preformulira. 
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Smiljana Vončina Slavec: 

 Dopolnila je predlog svetnika Boštjančiča in predlagala, da če bo sklep ustrezno 

izoblikovan in tako postavljen, kot je tekla razprava, potem o takem sklepu niso 

glasovali. Problem je v tem, da so se nekaj pogovarjali, niso pa imeli ustreznega 

gradiva, niti niso vse komisije, ki so pristojne, o tem glasovale. Glasovali pa so o 

sklepu, kakršen je bil predlagan v gradivu in zato je takrat glasovala proti. Menila je, 

da je točko potrebno pogledati bolj celostno. Ne glede na razpravo je bil sklep, o 

katerem so glasovali tako, kot je zapisan v zapisniku. Ni bil preoblikovan, čeprav so 

opravili dolgo in konstruktivno razpravo na to temo. 

 

Mirko Tavčar, načelnik urada za finance: 

 Glede na razpravo, ki je bila na prejšnji seji in predlog, ki ga je podal svetnik 

Boštjančič je predlog zapisa sklepa naslednji: 

»Ker ni obrazložitev za stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, Svet Mestne občine Kranj ne podpira predlaganega sklepa in predlaga, 

da se razpis ponovi.« 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Povedala je, da se s tako formulacijo ne strinja, ker ni obrazložitve. Po njenem 

mnenju to, da obrazložitve ni bilo ni razlog, da ne dajejo soglasja, ker bi lahko takrat 

prestavili na naslednjo, to je današnjo sejo, dobili obrazložitev in o tem odločali. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Povedal je, da na prejšnji seji ni najbolj prisluhnil predlaganemu sklepu, jasno pa je 

bilo, da so se odločili, da se razpis ponovi. Želel je samo to, da mestni svet ne 

sprejme neobrazloženega stališča in da je to precedens za naprej, da mestni svet ne 

sprejema neobrazloženih mnenj. Menil je, da je pomembno tudi to, da se na ta način 

lahko umakne neke vrste negativen prizvok glede kandidatke, ki je kandidirala za to 

mesto. Formulacija, ki jo danes predlaga občinska uprava mu je všeč. Povedal je, da 

sam nima zadržkov, da se sprejme tak sklep. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Predlagala je, da se najprej posluša magnetogram in potem pove ali je tak sklep 

ustrezen ali ne. Njeno mnenje je proti temu in taka je bila njena razprava. Poudarila 

je, da so želeli, da se pripravi obrazložitev in se šele potem odloča. Zato je še enkrat 

predlagala, da se posluša magnetogram in na podlagi tega oblikuje korekten sklep. 

 

Mirko Tavčar, načelnik urada za finance: 

 Povedal je, da so poslušali in da je sklep , kot je v zapisniku tak, kot je bil zapisan v 

gradivu in kakršen je bil dan na glasovanje, vendar pa tak sklep ni sledil iz razprave, 

razen končnega dela, da se razpis ponovi. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Predlagala je, da se dopolni zapisnik z glavnimi poudarki iz razprave. 

 

Irena Ahčin: 

 Menila je, da je glavni problem v podajanju imena in priimka proti čemu naj ne bi 

dali soglasja, kar pomeni, da se lahko zadevo reši tako, da se napiše tako, da Svet 
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Mestne občine Kranj ne daje soglasja k imenovanju direktorja zaradi proceduralnih 

pomanjkljivosti za naslednje mandatno obdobje in predlaga, da se razpis ponovi. 

 

Mag. Janez Frelih, podžupan: 

 Povedal je, da je o tem potrebno glasovati, ker to ni samo popravek zapisnika ampak 

sprememba sklepa. Predlagal je, da se dogovorijo o formulaciji sklepa. 

 

Mirko Tavčar, načelnik urada za finance: 

 Ponovil je predlagan nov sklep: »Ker ni obrazložitev za stališče Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Svet Mestne občine Kranj ne podpira 

predlaganega sklepa in predlaga, da se razpis ponovi.« 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Želela je vedeti kakšen sklep je bil dan na glasovanje in želela, da ostanejo korektni 

ne glede na to, kaj je kdo hotel in naj v zapisniku ostane tak sklep, kot je bil 

izglasovan, zapisnik pa naj se dopolni z razpravo. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Povedal je, da je bil predlog sklepa res tak, vendar ta predlog sklepa ni posledica 

razprave, ki je bila drugačna in ker je bila drugačna je zato predlagal, da se sklep 

spremeni in predlog občinske uprave se mu je zdel korekten. Takrat je bil sklep 

komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najbolj napadan zato, ker ni 

imel obrazložitve. Sklep, ki je sedaj predlagan je v skladu z razpravo, ki je potekala 

na seji. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Želela je vedeti, ali lahko pri potrditvi zapisnika spreminjajo sklepe, ki so bili 

sprejeti na prejšnji seji. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Menila je, da je korektno, da ostane sklep tak, kot je bil dan na glasovanje, navesti 

pa je potrebno vsebino razprave.  

 

Stanislav Boštjančič: 

 Umaknil je svoj predlog. 

 

Predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih povedal, da bodo glasovali o zapisniku z 

vsemi pripombami s tem, da se pri točki Kadrovske zadeve D: Soglasje k imenovanju 

direktorja Zdravstvenega doma Kranj, dopolni z dobesednim zapisom razprave, ki je v 

nadaljevanju: 

D. Soglasje k imenovanju direktorja OE Zdravstveni dom Kranj – dobesedni zapis 

Mag. Janez Frelih: 

Prehajamo na naslednjo točko, to je Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstveni dom 

Kranj, operativne enote, Zmago Zadnik. 

 

Zmago Zadnik: 

Hvala za besedo. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je že na svoji 

19. seji obravnavala vlogo oziroma predlog soglasja za imenovanje direktorice 

Zdravstvenega doma Kranj. Na podlagi dokumentacije, ki smo jo pridobili s strani 

predlagatelja, to je direktorja gospoda Veternika, smo potem zaprosili, da poda 
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obrazložitev na samo imenovanje direktorice oziroma prošnjo za soglasje. Tako da to 

soglasje oziroma obrazložitev smo pridobili včeraj in tudi na današnji seji potem 

razpravljali o soglasju za imenovanje direktorice. Direktor je pač obrazložil zakaj se je 

odločil za gospo Lili Gantar Žura. Pač je zadeve, da je stališča predstavnikov 

zdravnikov, da podpirajo gospo Gantar in da je, tudi sam bi rekel, da je izpolnila vsa 

pričakovanja v prejšnjem mandatu in da ima njegovo zaupanje še naprej. Na podlagi 

tega smo potem danes odločali na seji in sprejeli tudi naslednji sklep, ki ga predlagamo 

Svetu mestne občine v sprejem, bom prebral, se pravi Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja je na svoji seji, je na današnji seji dne 14. 12. po obravnavi vloge 

Osnovnega zdravstva Gorenjske z večino glasov 4 za, 1 proti, sklenila, da Svetu Mestne 

občine Kranj predlaga sprejem naslednjega sklepa: Svet Mestne občine Kranj ne daje 

soglasja k imenovanju Liljane Gantar Žura, dr. med. spec. splošne med. dela, stanujoče 

Čirče 49, Kranj za direktorja OE Zdravstveni dom Kranj za mandatno obdobje 5 let od 

1.1.2012 do 31.12.2106. 

 

Mag. Janez Frelih: 

Hvala lepa, gospa Ahčinova. 

 

Irena Ahčin: 

Zdaj pa jaz ne vem, če prav slišim, ne. To se pravi Veternik je bil za, zdravniki so bili 

za, vi ste pa proti, no saj slišala sem to, slišala sem to, ja imam sklep na mizi, ne daje 

soglasja. Veternik je pa rekel, da so zdravniki za, pa da je izpolnila vsa pričakovanja.  

 

Mag. Janez Frelih: 

Ali se lahko držimo poslovnika, gospa Ahčinova je vprašala, odgovor je bil. 

 

Irena Ahčin: 

Ni še bilo odgovora, samo spraševal me je, če sem slišala, odgovoril pa ni. 

 

Mag. Janez Frelih: 

Mislim, da ni primeren tak dvoboj. 

 

Zmago Zadnik: 

Na začetku sem povedal, da se je odločilo z večino glasov, 4 za, 1 proti, komisija je 

sklenila, da se svetu predlaga tak sklep. 

 

Mag. Janez Frelih: 

Gospa Bratuškova, predlagam, da se držimo poslovnika in da skušamo držati red v 

dvorani, hvala lepa. Gospa Slavec. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

Ja dve vprašanji, mogoče, ker gospa Ahčinova ni bila dobro razumljena. Prosili, 

ponavljam kar ste vi rekel, pa prosim, da me prekinete v trenutku, ko bom govorila 

nejasno ali pa nerazumljivo. Imeli ste dve seji. Po prvi seji ste prosili gospoda 

Veternika, ki je predlagal gospo Lili Gantar Žura, da da dodatna pojasnila. Do današnje 

seje ste ta dodatna pojasnila dobili in so vsebinsko pomenila, da direktor Osnovnega 

zdravstva Gorenjske, kamor sodi Zdravstveni dom Kranj, podpira oziroma želi 

imenovati dr. Žurovo za direktorico, ker jo podpirajo zdravniki tega zdravstvenega 

doma, torej njeni najključnejši sodelavci in tudi on, kot njen nadrejeni meni, da je v 

preteklem obdobju izpolnila vsa pričakovanja. Do sem drži. Komisija je verjetno tudi 
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obravnavala vsebinsko ta predlog, želeli bi, da pojasnite razloge proti imenovanju, ker 

to, kar smo do zdaj povedali govori za imenovanje. To je prvo. 

 

Mag. Janez Frelih: 

Hvala lepa, izvoli. 

 

Zmago Zadnik: 

Jaz sem vam že povedal, razlogi so, tak predlog je bil dan na glasovanje in bil 

izglasovan, ali pa tisti, ki je bil za imenovanje direktorice, preglasovan. Kakorkoli, če pa 

hočete naj pa, ne vem, vsak član komisije naj poda svojo obrazložitev vam, pa boste 

mogoče bolj na jasnem. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

Jaz bi mogoče samo še pod točko dva, samo še drugi del. Sem predvsem namestnica 

predsednika komisije za socialna vprašanja, zdravstvo in šolstvo. Včeraj smo 

obravnavali enih 20 minut ali se bo bazen tega istega zdravstvenega doma dal v najem 

pod malo takimi ali malo drugačnimi pogoji. Tega predloga pa ni bilo na komisiji. Jaz 

ocenjujem, da je to čisto navadno prehitevanje po levi ali po desni ali odzgoraj ali 

odspodaj. Dokler tega ne obravnava komisija in ne dobi vsebinskih obrazložitev mislim, 

da to ne sodi v fazo odločanja na mestnem svetu.  

 

Mag. Janez Frelih: 

Hvala lepa, gospa Krtova. 

 

Mag. Hermina Krt: 

Hvala za besedo. Mene tale predlog ni tako presenetil glede na to, da je zadnje mesece 

ali pa 14 dni pravzaprav ob vseh ostalih domačijskih kadrovanjih tudi ta ena izmed 

podobnih zadev, ki se v naši Mestni občini Kranj dogaja. Jaz moram reči, da sem 

govorila z mnogo-katerim zdravnikom in tudi z gospodom Veternikom, ki je podal tudi 

meni kakšna obrazložitev je bila podana za gospo Lili Žura. Direktorica zdravstvenega 

doma ima podporo zdravnikov, ima pozitivno poslovanje, predlagala in pripravila je 

kvaliteten strokoven program in hkrati pomeni kontinuiteto dela v preteklem obdobju za 

naslednje 5 letno obdobje. Ker so bili očitki, da se ukvarja s politiko, da je na Listi 

Hermine Krt, da se je kar naenkrat začela z Zaresom spogledovati, da je nasploh 

politično preveč aktivna in da ni »ta prava« je potem se izvajal precej hud pritisk, lahko 

tudi povem uro, dan, kraj mogoče še leto, če bo potrebno, ampak je bilo letos in jaz vas 

prosim takole, brez ustrezne utemeljitve, bom pa še bolj konkretna. Glede na to, da sta 

se na to delovno mesto prijavili dve osebi, ena je gospa Lili Gantar Žura, ena je 

partnerica gospoda župana, ki ga žal danes ni in je slučajno zbolel, v ponedeljek je bil še 

zelo vitalen, ko se je pač pogovarjal z gospodom Veternikom o tem kako je kdo 

primeren in kako kdo ni primeren in zato vas prosim, spoštovani svetniki in svetnice, 

takole domačijsko kadrovanje bo pripeljalo ob vseh ostalih problemih, ki jih dobimo 

servisirane vsakokrat na sejo, do situacije, ko se bomo pogovarjali o tem, kot jaz pravim 

temu »nostra casa« in če kasa pomeni kaso, ko govorimo o skupnem denarju se zelo 

hitro najde skupen plan in če govorimo o casi, kot o hiši, ravno tako. Takrat, ko je treba 

braniti skupne interese lepo znate skupaj stopiti. Jaz ne dovolim na ta način 

diskreditirati ljudi, ki so dobro delali in zato predlagam, da to zadevo umaknemo iz 

dnevnega reda, da se pridobi ustrezna pisna obrazlaga, zanima me tudi kako je svet 

zavoda glasoval in kako to, da tako pomembne stvari dobimo na sejo, brez da bi imeli o 

njih pravico in možnost se pred tem pogovarjati in dogovarjati. Hvala. 
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Mag. Janez Frelih: 

Hvala lepa. Gospod Boštjančič. 

 

Stanislav Boštjančič: 

Ja jaz bi samo to opozoril na eno situacijo, ki ni sicer identična, je pa dosti podobna s 

Prešernovim gledališčem. Jaz sem že takrat napadal, da brez obrazložitve vprašanje 

kako in kaj zadeve potem pravno gredo skozi, če pride do pritožb. In isto opozarjam 

tudi zdajle spet. Sklep sveta je začetek enega določenega upravnega postopka, v 

katerem imajo stranke pravico do pritožb. In ni nikjer rečeno, da pritožba ne bo uspela, 

tako kot je v Prešernovem gledališču, čeprav je situacija pravno gledano drugačna, ker 

so tam pravila postavljanja direktorja majhno drugačna, kakor pa tukaj, ker tukaj mi 

imenujemo direktorja, tukaj pa dajemo samo soglasje, ampak na koncu koncev brez 

našega soglasja tudi direktor ne more dati. Tako da je tukaj ena podobnost in istočasno 

določena razlika in mislim, da bi bilo treba res, saj zdaj govorim iz pravnega vidika, jaz 

se v politične vidike se zdaj ne spuščam, pazimo, da ne bomo ponavljali napak. Očitno 

kadrovska komisija se ne nauči nič. Iz teh stvari, ki so pravno že opredeljene in ki 

pomenijo eno določeno pravno prakso v tej državi. Tako da bi bilo verjetno zelo 

smotrno, da bi se pri teh stvareh računalo v okviru kadrovske komisije, da določeni 

predlogi, čeprav oni nič ne, oni so navzven neodgovorni, ker je samo so, kako bi rekel 

delovno telo mestnega sveta, mi pa smo odgovorni in zato mislim, da bi bilo prav en 

temeljit razmislek ali pa temeljito obrazložitev, meni je vseeno kako in kaj, samo da ne 

bo potem sodišče poseglo pa nas spet postavilo v eno določeno situacijo, kjer bomo 

imeli probleme. Iz tega pravnega vidika sem rekel, če sem takrat opozoril je tudi prav, 

da tudi zdajle opozorim, hvala lepa. 

 

Mag. Janez Frelih: 

Hvala lepa. Gospa Sagadin. 

 

Vlasta Sagadin: 

Hvala za besedo. Samo vprašanje v zvezi s stanjem po tem, ko gospa ne bo dobila 

soglasja, bo potem kdo v.d., kako bo potem deloval zavod, kaj bo, kaj potem, gospod 

predsednik KVIAZA, je razpisan kakšen nov razpis, nič, od 1.1. 2012 potemtakem neko 

stanje, kako. 

 

Zmago Zadnik: 

Poglejte, to je bil sklep komisije, ki je bil predlagan oziroma sprejet. Na sami komisiji 

smo kar precej debatirali o tej zadevi in tudi jaz lahko sam zase rečem, da nisem 

pridobil nobenega negativnega mnenja, karkoli glede same Lili Gantar Žura in tudi 

lahko rečem, da jo tudi podpiram, ker pravega vzroka za to ni bilo, dejansko ne. In sem 

to povedal tudi na sami komisiji in bom tudi tukaj zdajle še enkrat povedal. In zato vse 

kar pravite, pa obrazložitve pa vse te zadeve, potem jih pripravite. Pač bo svet mestne 

občine bo moral prejeti sklep in hkrati tudi obrazložitev o tem glasovanju, tako.  

 

Mag. Janez Frelih: 

Gospa Vončina. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

Jaz bi prosila ali pa predlagala, da smo pri tej točki na nek način pragmatični in 

strokovni. Mislim, da predlog ni bil obravnavan niti na vseh komisijah, kjer bi moral 
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biti obravnavan, da predlog, ki ga je dala komisija za kadrovska vprašanja nima nobene 

strokovne obrazložitve in da se z današnje seje ta točka lahko samo umakne. Vse 

komisije morajo, drugače, vrstni red je drugačen. Če obstaja, če obstaja strokovna 

obrazložitev predloga, da se gospe Lili Žura ne da soglasja, potem naj se to jasno in 

pregledno napiše, enako naj se na ustrezne organe da tudi mnenje Veternika za in 

njegova strokovna obrazložitev potem naj se to na delovnih telesih obravnava in uvrsti 

na naslednjo sejo. 

 

Mag. Janez Frelih: 

Gospa Bratuškova. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

Jaz se pridružujem mnenju, da, ali pa predlagam, da se ta točka umakne in se postopek 

izpelje približno tako, kot je povedala moja sogovornica, sploh zdaj, ko smo od 

predsednika komisije za volitve imenovanja in tako naprej slišali, da sploh ni pravega 

razloga za to, da gospo zavrnemo kot, oziroma ji ne damo soglasja za imenovanje in če 

obstaja samo en razlog, to je, da na tem mestu želite videti drugo žensko, bo treba najti 

še kakšen malo bolj strokovno argumentiran razlog. Bi pa prosila, glede na to, da tudi 

drugi člani KVIAZA sedite tukaj z nami, da pa mogoče drugi poveste kaj je pa bil 

utemeljen razlog, da ste podali predlog, da se te gospe ne podpre. Tudi tisto, kar sem 

pod prvo povedala je zaradi mene lahko razlog, samo izjasnijo se naj, vsekakor je pa 

treba obrazložitev napisati. Tako kot je rekel gospod Boštjančič, vse to bo v 

nadaljevanju lahko imelo pravne posledice za občino. 

 

Mag. Janez Frelih: 

Hvala lepa. Še kakšno mnenje? Če ni predlagam glede na zaplete, ki so nastali že v sami 

proceduri pa potem danes, ko smo razčiščevali zadeve, da ne pride do ponovnih 

zapletov, dodatno k temu sklepu predlagam, da se ponovi razpis in upošteva in upošteva 

vse te strokovne oziroma procesne rešitve, tudi predlog osnovnega zdravstva mora priti 

tak, kot hoče. Ne da se ponovno prosi in dobi 5 minut pred 12 obrazložitev in tako 

naprej. Ja na žalost. Tu je predlog, predlagam, da se soglasje zavrne in da se predlaga 

ponovni razpis. Silvana Slavec. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

Jaz, ja jaz bi vseeno še enkrat pozvala, da razmislite, prosim tudi svojega predsednika 

mogoče naše komisije, da vendarle znotraj tega postopka izpeljemo manjkajoče korake. 

Jaz mislim, da smo v situaciji, ko si Kranj zelo težko privošči eno nedelovanje ali pa 

delovanje v nekem ne vem, v.d.-jevstvu za tako pomembno institucijo, kot je 

zdravstveni dom. Če imamo vse. 

 

Mag. Janez Frelih: 

Samo moment, ocena je, da to ne pomeni nobene blokade dela v zdravstvu, da se lahko 

zelo hitro kompletni proces, ampak skladno z vso to razpravo, ki smo jo tukaj imeli, kar 

pomeni, da se obrazloži vsa stališča, predloži komisiji in na naslednji seji lahko o tem 

razpravljamo. Tak predlog dajem na glasovanje, ugotavljamo prisotnost….bom ponovil. 

Predlog, sprejemamo predlog komisije, s tem, da dodamo sklep, da se predlaga 

ponovitev razpisa, jaz predlagamo ta sklep, zato predlagam ugotavljanje 

prisotnosti….22 prisotnih, glasujmo….14 za 7 proti 1 vzdržan, predlog je izglasovan 

hvala lepa. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih na glasovanje 

naslednji 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 10. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 14. 12. 2011 s pripombami, 

podanimi v razpravi in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

Vodenje seje je prevzel župan Mohor Bogataj. 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet območne izpostave 

Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Kranj 

 

Zmago Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 

podal uvodno poročilo.  

 

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

 

SKLEP:  

 

Za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za 

kulturne dejavnosti Kranj se imenujejo: 

1. ZVONKO GANTAR, dosedanje aktivnosti, ki opravičujejo kandidaturo: član 

folklorne skupine Sava že 45 let, vodja folklorne skupine 26 let, tajnik Zveze 

ljudskih tradicijskih skupin Slovenije, izprašani učitelj folklornih plesov že od leta 

1971, sedemdeseta leta bil predsednik folklornega odbora pri ZKO Kranj, folklorne 

plese učil v Železni Kali, Žitari vasi, Sori pri Medvodah, na seminarjih za tujce, 

prejemnik Velike Prešernove plakete Kranj in Maroltove listine. 

2. JANEZ SAGADIN, dosedanje aktivnosti, ki opravičujejo kandidaturo: z glasbo se 

ukvarja že vse življenje, saj igra bobne in tolkala v najrazličnejših zasedbah. 

Sodeloval je v orkestru Glasbene šole, v Godbi MOK, v orkestru Gimnazije Kranj, 

spremljal zbor Gimnazije Kranj, že drugo sezono pa sodeluje v PGK pri predstavi 

Lovske scene s Spodnje Bavarske kot del žive glasbene zasedbe. Takoj za glasbo 

ima najraje igro: na AGRFT je prišel v drugi krog, sodeloval je v gimnazijski 

predstavi Sandrin, sedaj pa ima vlogo v istoimenskem celovečernem filmu, ki je še v 

izdelavi. Posveča se glasbi in je dober poznavalec jazz glasbe. 

3. IGNAC VIDMAR, dosedanje aktivnosti, ki opravičujejo kandidaturo: je ustanovitelj 

večih zborov v Kranju, je tehnični vodja Kranjskega okteta in pobudnik ter 

organizator festivala oktetov v Kranju. 
 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.  

 

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

 

A. Izvzem iz javnega dobra na zemljišču parc.št. 1270, k.o. 2100 – Kranj 

 

B. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 

2715/34, k.o. Bitnje 

 

C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 

2012 - dopolnitev 

 

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

predstavil posamezne točke in povedal, da se pri točki C- dopolnitev načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK za leto 2012 iz gradiva izvzema del, ki 

se nanaša na prodajo zemljišč v naselju Drulovka, predlagani načrt pa obsega skupne 

prostore na podstrehi večstanovanjskega objekta na Ulici 1. Avgusta 3 v Kranju v 5,5 % 

deležu in zemljišče v Bitnjah, ki v naravi prestavlja dvorišče in bo po prodaji zaokrožilo 

funkcionalno zemljišče.   

 

Stališča komisij: 

 

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

predlaganimi sklepi in predlaga mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Vlasta Sagadin, podpredsednica komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih 

zemljišč je povedala, da se komisija strinja s predlogi, pomisleke so imeli pri Drulovki, 

ker pa je umaknjena je zadeva v redu in podpirajo predlagane sklepe. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da se zdaj, ko je 

umaknjena Drulovka strinjajo s predlaganimi sklepi. 

 

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

podpira predlagane sklepe. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župna Mohor Bogataj na glasovanje naslednje  

 

SKLEPE: 

 

A. Izvzem iz javnega dobra na zemljišču parc.št. 1270, k.o. 2100 – Kranj 

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1270, k.o. 

2100 – Kranj. 

 

B. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 

2715/34, k.o. Bitnje 

 

1. Sprejme se sklep  o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parc. št. 2715/34 k.o. Bitnje. 

 

C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 

2012 - dopolnitev 
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Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Kranj za leto 2012. 

 

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

 

 

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI IN 

PRAVILIH CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ – 

SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, načelnik urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe. 

 

Stališča komisij: 

Evstahij Drmota, predsednik komisije za prostorsko urejanje komunalno infrastrukturo 

je povedal, da je komisija podprla sklep v drugi obravnavi. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedla, da nimajo 

pripomb, ker so bile vse njihove pripombe upoštevane v prvi fazi. 

 

Alenka Primožič, podpredsednica komisije za turizem je povedala,da se komisija strinja 

s predlogom odloka, predlagajo pa, da se v najkrajšem možnem času uredi promet v 

mestnem jedru in gre naprosit prebivalcem, organizatorjem in gasilcem. 

 

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

soglasno strinjala s predlaganim sklepom. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi in pravilih cestnega 

prometa v Mestni občini Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 25 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

5. REŠEVANJE PROBLEMATIKE OTROŠKEGA VARSTVA 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica urada za družbene 

dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

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

da je komisija na splošno pozitivno ocenila gradivo in dala pozitivno mnenje na sklep, 

sprejeli pa so dopolnitev in sicer, da občinska uprava do naslednje seje sporoči datum 

do katerega bo pripravila podrobno gradivo za izvajanje reševanja problematike in tudi 

kako je možno Baragov vrtec vključiti v sistem javnega varstva, da pridobi koncesijo. 

Sprejeli so tudi napotilo upravi, naj občinska uprava do naslednje seje pripravi 
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informacijo o tem, katere občine v Sloveniji zagotavljajo sredstva za predšolske otroke, 

ki ostajajo v domačem varstvu in kakšne so njihove izkušnje na tem področju. 

 

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

seznanila s predlaganim gradivom. 

 

V razpravi so sodelovali Irena Ahčin, Beno Fekonja, Smiljana Vončina Slavec, Vlasta 

Sagadin, dr. Ilija Dimitrievski in Jure Kristan. 

 

Irena Ahčin: 

 Želela je, da se Baragov vrtec povsod upošteva. 

 

Svetnica Smiljana Vončina Slavec je želela, da se glasuje tudi o dodatnem sklepu, ki ga 

je predlagal že Beno Fekonja v imenu komisije za socialne zadeve, zdravstvo in šolstvo. 

 

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

 

SKLEPA: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s stanjem predšolskega varstva na območju 

mestne občine Kranj. 

2. Občinska uprava Mestne občine Kranj do naslednje seje sporoči datum, do katerega 

bo pripravila podrobno gradivo za izvajanje reševanja problematike otroškega 

varstva.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

6. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

ODRASLIH V PROSTORIH ZOBNE POLIKLINIKE KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica urada za družbene 

dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

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

da se je komisija strinjala s predlaganim sklepom. 

 

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

podpira podelitev koncesije. 

 

V razpravi je sodeloval mag. Drago Štefe, ki se je strinjal s sklepom in predlagal, da se 

sklep popravi tako, da je namesto zdajšnje besedo lahko opravlja, navede bo opravljal. 
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Predsedujoči, župan Mohor Bogataj je dal na glasovanje naslednji 

 

 

 

 

SKLEP: 

 

Občinski upravni organ po pravnomočnosti odločbe o prenehanju koncesije Marti Lidiji 

Štiglic in odločbe o zavrnitvi pritožbe Zdravstvenega zavoda TRI-DENT podeli 

koncesijo za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega 

varstva odraslih, Prenadentu, d.o.o.. Dejavnost zobozdravstvenega varstva v okviru 

družbe Prenadent, d.o.o.  bosta opravljali izključno v prostorih Zobne poliklinike Kranj, 

Gosposvetska 8a, Kranj, Nataša Prebil, dr.dent.med. in Helena Vrabec, dr.dent.med.. 

 

Sprejeto soglasno ( 26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

7. SOGLASJE K CENI STORITEV POMOČI NA DOMU V MOK ZA LETO 

2012 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica urada za družbene 

dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

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

da je komisija podprla predlagane sklepe, govorili pa so tudi o tem, da bi se jim 

rezerviralo dodaten parkirni prostor zaradi velike frekvence prihodov in odhodov 

negovalk, ki izvajajo to službo in imajo zaradi tega težave s parkiranjem. Napotili so jih, 

da dajo uradno vlogo na občinsko upravo. 

 

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

podpira spremembo cene pomoči na domu. 

 

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

predlaganimi sklepi in jih podpira, poleg tega pa so sprejeli še dodaten sklep, da se 

glede na problematiko dolgotrajne oskrbe starostnikov na eni izmed naslednjih sej 

opravi posebna razprava na to temo, kot točka dnevnega reda. 

 

V razpravi sta sodelovali Smiljana Vončina Slavec in mag. Alenka Bratušek. 

 

Po razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za leto 2012 soglasje k 

predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 16,46 €. Mestna občina 

Kranj zagotovi 74,5% subvencijo k ceni storitve pomoči na domu, pri čemer cena za 

uporabnika za uro opravljene storitve znaša 4,20 €. Cena urne postavke za uporabnika 

ob nedeljah znaša 5,88 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,30 €.  
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Mestna občina Kranj pri  tem  sofinancira  javno  službo   pomoči na domu  po 

dejanskih stroških v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno 

varstvenih storitev. V proračunu za leto 2012 je za javno službo pomoči na domu 

zagotovljenih 434.200,00 €. 

 

2.  Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine 

Kranj za leto 2012 koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev 

za nujno potreben nakup varovalne opreme in osebnih varovalnih oblačil socialnih 

oskrbovalcev ter stroškov, ki so potrebni za usposobitev voznega parka. 

 

3. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine 

Kranj za leto 2012 lahko pri stroških vodenja prerazporeja stroške med kategorijami 

(upravno administrativna dela; stroški materiala; stroški amortizacije in investicijskega 

vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma 

dejanskih stroškov. 

 

4.  Dom upokojencev Kranj lahko v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne 

občine Kranj za leto 2012 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne 

oskrbe, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim drugače zaradi 

dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti niso sposobni zagotavljati storitev. 

 

Sprejeto soglasno ( 25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

8. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

1. Mag. Alenka Bratušek: 

 povedala je, da je že v razpravi o dnevnem redu povedala, da je na prejšnji seji 

direktor občinske uprave obljubil, da bo na januarsko sejo uvrščena točka o 

poslovanju javnega podjetja Komunala Kranj. Komisija za finance je soglasno 

sprejela sklep, da če občinska uprava tega noče predstaviti na mestnem svetu, naj 

vsaj komisiji za finance predstavi gradivo, za katerega prosijo že skoraj pol leta. 

Zanimalo jo je zakaj kljub zagotovilu, da bo točka na dnevnem redu temu ni tako.  

 

Župan Mohor Bogataj: 

Pojasnil je, da sta z direktorjem javnega podjetja Komunala Kranj in obenem tudi 

svetnikom mestnega sveta dogovorjena, da bo do ene izmed naslednjih sej pripravil 

vizijo poslovanja podjetja, vključno s poslovanjem. Časa pa je imel do sedaj še premalo 

za to in bo potrebno malo počakati. 

 

2. Alenka Primožič: 

 Povedala je, da bi moral za Globusom delovati potopni stebriček, postavljen bi 

moral biti znak cona za pešce, tako da bi e obiskovalcem knjižnice omogočilo pol 

urno brezplačno parkiranje, zdaj pa je postavljen znak za prepovedano parkiranje, 

globa pa znaša 200 EUR.  

 Povedala je še, da na Pungratu in pred Prešernovim gledališčem, kjer so končana 

dela ni prometne signalizacije, tako da ljudje ne vedo ali je tam dovoljeno 

parkiranje.  
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3. Beno Fekonja: 

 Povedal je, da bi bilo potrebno še enkrat razmisliti o ceni potniškega prometa to pa 

iz razloga delavskih vozovnic. Mesečna vozovnica stane 5 EUR, veliko pa je 

delavcev, ki nimajo možnosti uporabe javnega potniškega prometa, nadomestilo za 

prevoz pa je le 5 EUR/mesec, kar ni korektno. Za tiste v rednem delovnem razmerju 

bi bilo potrebno razmisliti, da se cena za njih povrne na prejšnji predlog to je 

približno 40 EUR/mesec;  

 Glede prizidka na OŠ Staneta Žagarja je povedal, da so imeli na komisiji za socialne 

zadeve, zdravstvo in šolstvo informacije, da so bile pretekle aktivnosti usklajene s 

šolo, nekaj aktivnosti na šoli pa je bilo usklajenih z občino, zato so danes v stanju, 

da bi bilo lahko ogroženo izvajanje šolske vzgoje. Komisija je sprejela sklep, da se s 

strani občinske uprave določijo datumi o statični presoji, do takrat pa je ravnatelj 

tisti, ki nosi odgovornost glede ocene varnosti izvajanja dejavnosti v okviru te šole. 

Občino se poziva, da je striktna v protokolih, da pelje zadeve po postopkih.  

 

4. Matej Gal Pintar: 

 Zanimalo ga je kaj se dogaja z vprašanjem, ki ga je postavil že v preteklem letu 

glede prečkanja ceste pri Planetu Tuš oziroma Qlandiji. Tam je državna cesta in 

želel je odgovor v kakšni fazi so postopki. Prehod ljudi se ne bo zmanjšal, problem 

bi bilo potrebno rešiti, predvsem zaradi starejših pešcev. Želel je vedeti kaj je 

občinska uprava v tej smeri naredila  in ali se bo ustanovila kakšna delovna skupina 

v zvezi s tem.  

 

5. Mag. Drago Štefe: 

 Na odprtju gradu Kieselstein ga je zmotilo poimenovanje gledališča, ki se imenuje 

Lunin vrt in predlagal, da se o tem poimenovanju premisli in se gledališče 

preimenuje z bolj primernim imenom, kot je na primer »Grajsko gledališče«, lahko 

bi se poimenovalo po starem knezu Vojnomiru. Predlagal je, da se imenuje 

komisija, ki bo sestavljena iz predstavnikov Gorenjskega muzeja, Prešernovega 

gledališča, KS Center, mestnega sveta in mogoče še koga, ki bodo do naslednje seje 

pripravili predlog za poimenovanje. To naj se uredi takoj.  

 

Župan Mohor Bogataj je pojasnil, da je ime ostalo od predhodnikov in da ga niso 

spreminjali. Povedal je še, da bodo delali na tem, da se ime spremeni. 

 

Mag. Drago Štefe: 

 Vztrajal je na preimenovanju, poimenovali bi ga lahko tudi po kakšnem znanem 

kranjskem igralcu. 

 

6. Smiljana Vončina Slavec: 

 Prosila je, da se glasuje o predlogu, občinska uprava do naslednje seje poda datum, 

ko se bo prvič sestala skupina, ki bo skupaj s programskim svetom, to je skupina v 

katero bodo povabljeni vsi svetniki in bodo skupaj s programskim svetom 

obravnavali programska izhodišča oziroma programske usmeritve za razvoj Mestne 

občine Kranj v tem obdobju. 

 Želela je odgovor kdo bo nosilec za pripravo take razprave, sama pričakuje, da bo to 

svetniki Dimitrievski, predlagala je, da župan poda datume in nosilca;  

 Dopolnila je svetnika Fekonjo glede prizidka OŠ Staneta Žagarja. Menila je, da je 

bilo prav, da so se še enkrat sestali. Želela je, da se s sklepi, ki so jih sprejeli na 

komisiji seznani mestni svet in predlagala, da se sklepi sprejeti na komisiji z 
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vednostjo mestnega sveta zares izpolnijo, to so sklepi glede statične presoje in zelo 

pomembna je pobuda, naj se DIIP za področje osnovnošolskega izobraževanja v 

MOK za obdobje 2013 – 2016, ki je po informacijah načelnice urada za družbene 

dejavnosti že v izdelavi na vsak način predstavi mestnemu svetu pred osnutkom 

proračuna za leto 2013.  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da mora to, kar je želela občinska uprava izvršiti, zato 

je menil, da ni potrebno, da da zadevo na glasovanje. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Se je strinjala in želela, da do naslednje seje dobi poročilo o vsem, kar je povedala. 

 

7. Zmago Zadnik: 

 Pridružil se je predlogu svetnika Fekonje glede cene vozovnic mestnega prometa, 

ker je kar nekaj časa, ko je bilo rečeno, da če bo cena obveljala, da bodo zagotovili 

dodatno število prevozov, avtobusov in linij, vendar pa ni glede tega nič novega. 

Vsaj za tiste, ki hodijo v službo naj se vrnejo zneski nazaj na prejšnjo raven. 

Povedal je še, da vsaj iz smeri Besnice ni zagotovljenih prevozov.  

 Izpostavil je problem avtobusnih postajališč, v Besnici so vsa avtobusna postajališča 

sredi glavne ceste. Prosil je občinsko upravo, da se loti tega problema.  

 

8. Vlasta Sagadin: 

 Veselilo jo je, da kar nekaj svetnikov motijo iste stvari, kot je na primer parkiranje 

okrog Globusa, potem avtobusne vozovnice o katerih so govorili na območnem 

odboru sindikata šolskih delavcev.  

 Glede veselega decembra je pohvalila, da se je kar veliko dogajalo, vendar pa se je 

po njenem mnenju preveč dogajalo pod zemljo in na ta način Kranj postaja 

podzemlje. Menila je, da se prireditve, ki se odvijajo v kranjskih rovih, lahko 

odvijajo tudi na ulicah Kranja in predlagala, da se to uredi, tudi zaradi tega, da ne bi 

bilo potrebno vsake prireditve plačati, tako kot je sedaj. V bodoče je potrebno 

razmisliti tudi o tem kako se lahko izkoristi prostor in poživi stari Kranj tudi na ta 

način.  

 Zanimalo jo je kolikšna je s strani župana finančna injekcija na prireditvah, ki se 

imenujejo po županu, kot na primer »županov tek« »županov božični koncert« in 

podobno. 

 

Župan Mohor Bogataj je pojasnil, da občina ne da nič, vsak plača svojo štartnino. Če pa 

je problem v imenu, pa se lahko prireditve preimenuje. 

 

9. Saša Kristan: 

 Želela je vedeti kaj nameravajo storiti s samskim domom v Stražišču, ki postaja hiša 

strahov; 

 Zanimalo jo je kdaj se bodo začele delati stopnice na Poti na kolodvor.  

 

Župan Mohor Bogataj je glede samskega doma povedal, da je lastnik privatna oseba g. 

Janša, s katerim so bili razgovori že v prejšnjem mandatu župana Bogataja, vendar pa 

niso prišli nikamor s pogovori. Želeli so, da bi se investiralo in uredilo zgradbo v dom 

upokojencev, vendar tudi glede tega ni bilo napredka in občina ima glede tega zvezane 

roke. Občinska uprava bo morala z njim navezati stik in se dogovoriti kako naprej. 

Obširnejši odgovor bo pripravljen pisno. 
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10. Matej Gal Pintar: 

 Zanimalo ga je kaj se dogaja s Sitarsko hišo v Stražišču, ki je zapuščena in se 

podira, tako da je tudi nevarna. Želel je vedeti kaj se namerava s tem objektom 

narediti, ker v takem stanju kot je ni nikomur v ponos.  

 

Župan Mohor Bogataj je pojasnil, da tudi pri tem objektu MOK ni lastnik, pripravljena 

bo pisna informacija. 

 

11. Mag. Drago Štefe: 

 V svojem imenu in v imenu svetnice Ahčinove se je zahvalil za novo označevalno 

tablo na Cesti na Klanec, ki je sedaj pravilno napisana. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.05 uri. 
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