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Številka:  900-16/2010-(41/04) 
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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

 

38. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 16.6.2010, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je na začetku vodil ţupan Damijan Perne, v nadaljevanju pa podţupana Bojan Homan in 

Stane Štraus. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Stanislav Boštjančič, mag. Alenka 

Bratušek, Rudi Čebulj, dr. Ilija Dimitrievski, Andrej Dolenc, Evstahij Drmota, Beno Fekonja, 

Alojz Gorjanc, mag. Branko Grims, Bojan Homan, Darko Jarc, Janez Jereb, Matevţ Kleč, 

Jure Kristan, Saša Kristan, Joţe Lombar, Nada Mihajlović, Petra Mohorčič, Irena Oman, 

Milan Podgoršek, Alojzij Potočnik, Suzana Rekelj, Nataša Robeţnik, mag. Franc Rozman, 

mag. Rozalija Sabo, Stane Štraus, Gregor Tomše, Andrej Urbanc, Borut Zatler in mag. Darko 

Zupanc. 

 

Odsotni so bili: Jakob Klofutar, Doroteja Osterman, Igor Velov ter Aleš Sladojevič, direktor 

občinske uprave. 

 

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

vodja kabineta ţupana, Mirko Tavčar – vodja oddelka za finance, Tatjana Hudobivnik – vodja 

oddelka za splošne zadeve, Uroš Korenčan – vodja oddelka za druţbene zadeve, Simon 

Naglič – vodja oddelka za razvoj in investicije, mag. Marko Hočevar – vodja oddelka za 

tehnične zadeve, Slavko Savić – vodja medobčinskega redarstva, Mihaela Šuštar Gruber in 

Primoţ Skrt – oba oddelek za okolje in prostor, Milena Bohinc – analitik v kabinetu ţupana, 

Svetlana Draksler – analitik v kabinetu ţupana, Sabina Cepuš iz podjetja Oikos d.o.o. (pri 8. 

točki), Urška Kranjc – LUZ d.d. (pri 13. točki), Marija Pivk Oman – Komunala Kranj (pri 14. 

točki), Mojca Kobentar – Komunala Kranj (pri 15. točki), Boţa Kovač – K&Z svetovanje (pri 

15. točki) in Mile Hodnik – predsednik Lokalne akcijske skupine (pri 16. točki). 
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Predsedujoči, ţupan Damijan Perne je povedal, da je bil svetnikom na mizo posredovan zbir 

sklepov odborov in komisij sveta. V petek, dne 11.6., je bilo poslano gradivo za točko 

Sprememba Sklepa o določitvi cen prevoza v javnem mestnem potniškem prometu, za katero 

je na podlagi 36. člena Poslovnika predlagal, da se ga obravnava na seji. Gradivo ima direktne 

finančne posledice, na katere so opozorili ostali javni delodajalci. Prav tako bo predlagal za 

Kadrovsko zadevo – Soglasje ustanovitelja sveta zavoda, Lokalna energetska agencija 

Gorenjske, k imenovanju direktorja in za tri nove Premoţenjske zadeve, ki so jih danes prejeli 

na mizo. K Odloku o javnem redu je kot predlagatelj vloţil amandma. Umaknil je 7. točko 

dnevnega reda Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj zaradi 

številnih pripomb, ki so bile dane na odborih. 

Povedal je, da so svetniki dobili po pošti vabilo na svetniški piknik, ki bo dne 21.6.2010, in na 

mizo vabilo za ogled nove knjiţnice, ki bo dne 22.6.2010. 

Z vabilom je bil predlagan hitri postopek za točko Sprememba Poslovnika Sveta Mestne 

občine Kranj.  

 

Marko Hočevar, vodja Oddelka za tehnične zadev, je pojasnil, zakaj se na sejo uvršča gradivo 

premoţenjske zadeve D. Uprava lahko s tem nadaljuje same postopke glede izbora izvajalca 

za prenovo sistema ogrevanja in klimatizacije potrebujejo po letu 2013 zagotoviti potrebna 

finančna sredstva. Glede gradiva kadrovske zadeve B. je povedal, da v tem mesecu poteče 

dosedanjemu v.d. direktorju mandat. Na prejšnjih sejah je bila sprejeta sprememba statuta in 

sprememba odloka. V tem času je uprava s svetom zavoda izvedla javni razpis, ki se je 

zaključil konec prejšnjega tedna. Rok je bil kratek, zato je bilo gradivo posredovano šele pred 

kratkim. 

 

Simon Naglič, vodja Oddelka za razvoj in investicije, je glede premoţenjske zadeve B. in C. 

pojasnil, da je prišlo do drugačne interpretacije s strani Ministrstva za okolje in prostor. 

Zaradi tega sta ponovno prišli v poštev lokaciji Britof in Predoslje, s tem namenom je 

potrebno zagotoviti sredstva. 

 

Po razpravi je dal predsedujoči, ţupan Damijan Perne, na glasovanje naslednje  

 

SKLEPE:  

 

1. Sprememba Poslovnika Sveta MOK se obravnava in sprejme po hitrem postopku. 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH; 21 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN).  

 

2. Sprememba Sklepa o določitvi cen prevoza v javnem mestnem potniškem prometu se 

obravnava na seji sveta in sicer kot 7. točka. 

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH; 22 ZA).  

 

3. Kadrovska zadeva – Soglasje ustanovitelja sveta zavoda, Lokalna energetska agencija 

Gorenjske se obravnava na seji sveta.  

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH; 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN).  
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4. Premoţenjski zadevi B. Sklep o povečanju sredstev NRP KANALIZACIJA BRITOF – 

PREDOSLJE in C. Sklep o povečanju sredstev NRP KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

BRITOF – PREDOSLJE se obravnavata na seji sveta. 

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH; 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN).  

 

5. Premoţenjska zadeva D. Sklep o povečanju sredstev NRP 40200003 – obnova stavbe MO 

Kranj se obravnava na seji sveti.  

 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH; 21 ZA).  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji  

 

DNEVNI RED:  

 

1. Potrditev zapisnika 37. seje sveta z dne 26.5.2010 ter poročila o izvršitvi sklepov  

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta   

3. Kadrovske zadeve 

4. Premoţenjske zadeve 

5. Sprememba Poslovnika Sveta MOK – hitri postopek 

6. Odlok o javnem redu v MOK – 2. obravnava 

7. Sprememba Sklepa o določitvi cen prevoza v javnem mestnem potniškem prometu 

8. Občinski program varstva okolja - predlog 

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v 

Mestni občini Kranj 

10. Sklep o  spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju 

kulture  

11. Program športa v MOK za leto 2011 

12. Soglasje k Statutu Zavoda za turizem Kranj 

13. Izhodišča za pripravo OPPN staro mestno jedro Kranj 

14. Predlog cen za biološke odpadke 

15. Informacija o projektu GORKI 

16. Poročilo o opravljenem delu LAS (Lokalne akcijske skupine) za preprečevanje zlorabe 

drog v Mestni občini Kranj za leto 2009 

 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (23 PRISOTNIH; 21 ZA, 0 PROTI, 2 

VZDRŢANA). 

 

 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 37. SEJE SVETA Z DNE 26.5.2010 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV 

 
Poročilo o izvršitvi sklepov je podal Mirko Tavčar, vodja Oddelka za finance. 

3. točka: Kadrovske zadeve – izvršene;  

4. točka: Premoţenjske zadeve – v izvrševanju; 

5. točka: Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2009 – 

izvršeno;  
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6. točka: Poročilo Nadzornega odbora MOK o pregledu poslovanja med naročnikom Mestno 

občino Kranj in izvajalcem Altea svetovanje d.o.o. Ljubljana – ţupan bo ravnal v skladu s 

priporočilom NO za vodenje projektov; 

7. točka: Spremembe in dopolnitve Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj in 9. 

točka: Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj – 2. obravnava - 

posredovano v objavo v Uradni List; 

10. točka: Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj -1. obravnava - odlok v drugi 

obravnavi je na današnji seji 

8. točka: Odlok o območjih krajevnih skupnosti v MOK – 2. obravnava , 11. točka: Odloki o 

spremembah in dopolnitvah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraţevalnih zavodov – 

1. obravnava, 12. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Osrednja knjiţnica Kranj – hitri postopek - objavljeno v Ur. l. RS, št. 47/2010 z dne 

11.6.2010;  

13. točka: Obvezna razlaga 36. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko 

celoto urbanistične zasnove mesta Kranj - objavljeno v Ur. l. RS, št. 46/2010 z dne 8.6.2010; 

14. točka: Soglasje k spremembi Statuta javnega zavoda Lokalna energetska agencija 

Gorenjske (LEAG) – soglasje posredovano zavodu; 

15. točka: Statut Zdruţenja mestnih občin Slovenije - soglasje posredovano zdruţenju; 

16. točka: Poslovna poročila javnih zavodov - sklepi posredovani zavodom; 

 

Stanislav Boštjančič:  

- je imel pripombo na zapisnik na strani 22. Ţe na zadnji seji mestnega sveta je zahteval, da 

je v tem delu zapisnika dobesedno povzame razprava, zlasti razprava podţupana Velova 

glede Zakona o lokalni samoupravi. Predlagal je, da se ta razprava posreduje svetu, ki 

sledi:  

 

»Igor Velov, podţupan: 

Kakšna vprašanja? Vprašanj na temo ni, gradiva ste dobili,  nadzorni odbor je tako, kot je v 

skladu s statutom, poslovnikom poročal o zadevi, v kateri je odločal. Poglejte, razprava zdaj, 

glede na to. Veste zakaj sem rekel vprašanja. Zato ker jaz sem si prav namerno prebral zdaj 

statut in poslovnik in meni je jasno, če je kaj narobe, v kolikih dneh, kaj more nadzorni odbor 

narediti. In naj naredi in ustrezne inštitucije naj to ugotovijo, tako kot smo prej govorili pri 

anonimki. Vi imate seveda tudi moţnost do svojega komentarja, seveda ga imate. No in zdaj 

pa da pridem zakaj se mi pa zdijo nepotrebni. Ravno zato, ker ste sam prej rekel, naj se neha 

direktor hvaliti, kaj je naredil, da so te komentarji in te stvari za pač volitve, ne pa za to mizo. 

In zato, ker ne ţelim, da tudi to zdaj izzveni za potrebe volitev ali obračunavanjem s 

komerkoli, stvar je jasna, poročila so bila dana, če je karkoli za vprašati vprašajmo, če ne pa je 

jasno kdo kaj mora narediti. Mi pa imamo lahko svoje mnenje, pa ga povemo tam kjer nam to 

paše, tukaj pa ni razloga. Poglejte, prav, mislim, jaz, to bo moje mnenje, ker lahko pa dam 

tudi razpravo, ker ni od česa beţati ali karkoli skrivati. Jaz sem samo svoje razmišljanje 

povedal, zakaj sem se tako odločil. Če pa, a vi ţelite mnenje povedati o tem? No saj, potem 

smo pa tam, kjer sem rekel. Najprej če je kakšno vprašanje. Prav, prav, no zdaj smo pri 

vprašanjih. Izvolite, vi imate kar besedo. 

 

Stanislav Boštjančič: Imam vprašanje. S kakšno funkcijo je šla Maja Potočnik v ZDA na 

stroške občine. To je prvo vprašanje, ki pa seveda zahteva določen komentar, drugače ga 

Štraus ne bo razumel pa ga bo po svoje spet zvil, tako kot ga je ţe zdajle. To kar notri piše, da 

zaradi proučevanja javno, eventualnega javno-zasebnega partnerstva, je čisto navaden lari-

fari. Zato postavljam to vprašanje. Javno-zasebno partnerstvo se sklepa tukaj, ker bi se tudi 

tukaj izvršilo po naših predpisih, ne pa po predpisih ZDA. Torej iti v Ameriko zato, da boš 
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tukaj sklenil javno-zasebno partnerstvo na podlagi naših predpisov je čista bedarija. In me 

zanima kaj je bil pravi razlog, ki ga seveda ne bom nikoli slišal. Ampak zanima me kljub 

vsemu, da je šla tja, ampak ne mi govoriti javno zasebno partnerstvo, to ne. Drugo vprašanje. 

Ali je bilo to poročilo, ki je bilo dano na 13. straneh, ki ga je sproducirala firma Altea, ali je 

bilo sfabricirano za nazaj takrat, ko je nadzorni odbor začel delati, ali je bilo samo sestavljeno 

iz poročil, ki so tekoče po opravljenih nalogah in sestankih bila narejena? To je drugo 

vprašanje. In ko bom slišal odgovore na to dvoje vprašanj potem seveda. No lahko postavim 

še to vprašanje. Kako se je kontroliralo delo po vsaki opravljeni, in ko je bila pogodba 

končana, izvedena recimo, kdo je opravil kontrolo? Vemo kdo je bil zadolţen za to in kdo je 

opravil in na kakšen način je opravil to kontrolo. Kdo je opravil? A je bil to res razlog, da je 

samo Altea poznala to področje, da je bila favorizirana kot ponudnik? Tudi to je vprašanje. 

Vemo, da je bila in celo notri piše in piše, bila je zato izbrana, ker je ona ţe na tem delala in ni 

bilo nobene potrebe, da bi izbrali drugega. Ne vem zakaj potem zbiranje ponudb. Ampak je pa 

to favoriziranje. Vprašanje. Ali je bilo CERO, je sploh so gorenjski ţupani vedeli, kaj se v 

Kranju greste v zvezi z vsemi temi svetovanji in tako naprej. Dvomim. Par zapisnikov sem 

bral, pa tudi nobenkrat nisem zasledil, da bi se vedelo. Zato je bil po moje tudi razlog, da se 

niso računi pošiljali na CERO ampak da je to kar Kranj plačeval. No to so za začetek ta 

vprašanja. 

 

Igor Velov: Prosim, dajmo se omejiti na točko, v nasprotnem primeru bom res to točko 

prekinil in jo bomo nadaljevali kasneje. 

 

Stanislav Boštjančič: Jaz imam proceduralno zadevo in sicer o tem od kod vam ideja, da mi 

lahko samo vprašanja postavljamo. 

 

Igor Velov: To je poročilo, kaj pa bi. 

 

Stanislav Boštjančič: Ne, na poslovnik ste se sklicevali. Kje je to določeno?  

 

Igor Velov: Govorimo o poročilu nadzornega odbora. Določeno je in v statutu in v 

poslovniku, da nas seznani s svojim poročilom. 

 

Stanislav Boštjančič: Vi povejte kje piše, vi ste rekli dovoljena so postavljati samo vprašanja, 

piše v poslovniku. Sem ga šel ekstra pogledati. 

 

Igor Velov: Ne nisem tako rekel. Lahko, vi pa povejte kje piše, da razpravljamo v poročilu.  

 

Stanislav Boštjančič: Takoj vam bom prebral.  

 

Igor Velov: Vi najdite, tačas pa ima besedo Štraus. 

 

Stanislav Boštjančič: V 32. členu Zakona o lokalni samoupravi, da nas ne boste drugič več 

takole nategovali, piše takole: »Nadzorni odbor v svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih 

izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, ţupan ter organi porabnikov občinskih 

proračunskih sredstev so dolţni obravnavati poročilo nadzornega odbora, ter upoštevati 

njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.« Ne me nategovat, da se 

samo vprašanja postavljajo, 32. člen zakona je tukaj. Če ţe hočete nas svetnike nategovati, 

dajte nas vsaj inteligentno. 
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Igor Velov: Prosim, prosim, da se lepo pogovarjate, meni ne boste govorili, da sem 

neinteligenten, me ne boste ţalili, me ne boste ţalili, nobeden nobenega ni nategnil, tako grdo 

vi govorite drugje, v tem mestnem svetu ne, lepo prosim in nikjer ne piše, piše obravnavati, 

obravnavamo lahko, da si preberemo, da razpravljamo, da se seznanimo, zdaj pa vi nas ne n… 

prosim lepo. S takim, ne, ne misliti,  

 

Stanislav Boštjančič: Ne bom zaradi tega popihal…(nerazumljivo) 

 

Igor Velov: Prosim, da nehate in da uporabljate primerne besede. Gospod Boštjančič, poglejte 

 

Stanislav Boštjančič: Nategnili ste nas s tem, ko ste rekli, dovoljeno je postavljati samo 

vprašanja, saj nisem gluh, sem res naglušen, ne pa gluh. 

 

Igor Velov: Besedo ima gospa Bratušek, prosim. 

 

Stanislav Boštjančič: Ne, nisem dobil odgovora na to kar sem jaz postavil vprašanje vam. 

Kateri je tisti člen poslovnika, na katerega ste se vi sklicevali, da se lahko samo vprašanja 

postavi. 

 

Igor Velov: Bom povedal, 52. člen statuta, ali 51., ta čas pa ima gospa Bratušek besedo.« 

 

Nada Mihajlovič: 

- je ţelela, da se popravi zapis njene razprave na 21. strani zapisnika in sicer, kot je navedla:  

»Nada Mihajlović: »Bi pa postavila zadevo malo, mogoče kakšna dopolnitev 

informacije in sicer pod nadzor drţavne meje in izvajanje predpisov o tujcih. Namreč z 

vstopom v znotraj šengena za nekatere drţave Balkana je bil istočasno tudi sprejet s strani 

drţave ukrep, ki pa ni veljal, preventivni ukrep če tako rečem za drţavljane republike 

Kosova. Ampak tukaj v tem prehajanju proti meji z republiko Italijo in Avstrijo je ta 

problem še vedno zelo prisoten. Ali je ukrep bil premalo dorečen, ali se znajdemo na neko 

varianto in to zaobidejo oziroma, da se to dogaja. Hvala.« 

 

 

Po končani razpravi je dal ţupan Damijan Perne na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 37. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26. 5. 2010, s pripombama 

podanima v razpravi ter poročilo o izvršitvi sklepov 37. seje sveta. 

 

Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH; 19 ZA). 

 

 

 
2. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 

1. Suzana Rekelj: 

- Povedala je, da je na eni prejšnjih sej izpostavila problem Ljubljanske ceste in takrat je 

dobila odgovor, da bodo v spomladanskem času opravljene meritve. Zanimalo jo je kaj je s 

temi meritvami in predlagala, da se meritve opravljajo na hitrost 30 in ne 50, kar je občutno 

preveč. 
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Odgovor bo dan pisno. 

 

2. Matevţ Kleč: 

Povedal je, da ga je predsednik krajevne skupnosti Gorenja Sava zaprosil, da vpraša na 

mestnem svetu ali je bil zadnjič pri določanju območij krajevnih skupnosti kršen 54. člen, 4. 

odstavek Statuta MOK. Če je bil, je naloga ţupana, da sklep zadrţi dokler se zadeva ne uredi. 

 

Tatjana Hudobivnik, vodja oddelka za splošne zadeve je povedala, da statut ni bil kršen, ker 

so se s tem odlokom, ki je bil sprejet na prejšnji seji,  območja krajevnih skupnosti določala 

prvič v tovrstni obliki z odlokom. Prej območja z nekim predpisom sploh še niso bila 

določena. Ţe na prejšnji seji je obrazloţila, da je bila sporna meja med KS Center in KS 

Gorenja Sava, kjer je bil sporen otok in KS Gorenja Sava in KS Orehek-Drulovka. Preverjeni 

so bili zgodovinski izpiski, zbrana dokazila in statuti krajevnih skupnosti. Gorenja Sava 

spornega področja otoka nikoli ni imela v svojem statutu. Celo tako je bilo, da sta bila na isti 

dan v tej krajevni skupnosti sprejeta sva različna statuta. Glede na zgodovinski potek 

dogodkov otok pripada KS Center. Drugo območje pa je sporno območje pri tovarni Planika, 

ki ga je imela krajevna skupnost Orehek -  Drulovka ves čas v svojem statutu in je za to 

področje tudi skrbela. Do kršitve statuta MOK ni prišlo. 

 

Matevţ Kleč: 

Zanimalo ga je ali bi se morali krajani odločiti o tem območju. 

 

Tatjana Hudobivnik, vodja oddelka za splošne zadeve je povedala, da statut predvideva, da se 

krajani odločajo na referendumih ali zborih krajanov v primerih, ko pride do odcepitve in 

spremembe. Tak primer je bil, ko se je hotela Mlaka odcepiti od krajevne skupnosti Kokrica. 

 

Matevţ Kleč: 

- Povedal je, da so ga iz osnovne šole Orehek prosili, naj na svetu poda pobudo, ker sami ne 

dobijo odgovorov na vprašanja glede parkiranja pred šolo v času roditeljskih sestankov. 

Ljudje parkirajo na privatnem zemljišču, ki ga je sedaj lastnik ogradil. Ţelijo, da bi se z 

lastnikom občina dogovorila, da bi se tudi v času roditeljskih oziroma drugih sestankov dalo 

tam parkirati. Ţelel je, da se stopi v stik s šolo in se ji prisluhne.  

- Poudaril je, da so se postavili ugodni pogoji za uporabo avtobusnega prevoza, vendar pa 

določenih linij ni. Zanimalo ga je ali se bo občina dogovorila z Alpetourjem, da se bo 

vzpostavilo določene linije, ki jih sedaj ni. 

- Ţelel je, da se uredi dogodke v Ledeni dvorani, da ne bo toliko hrupa oziroma da bo ponoči 

normalna glasnost. 

 

Tatjana Hudobivnik, vodja oddelka za splošne zadeve je povedala, da je bil pri parkiranju pri 

OŠ Orehek pri prejšnjih govorilnih urah problem, da so ljudje parkirali vsepovsod in je 

policija kršiteljem izdala plačilne listke. Povedala je, da je  dogovor z lastnikom zemljišča  

moţen, vendar sredstev za tovrstni najem v proračunu za leto 2010 ni. Dogovor je moţen le, 

če je lastnik pripravljen zemljišče odstopiti v brezplačen najem.  

Glede hrupa pri Ledeni dvorani je povedala, da občinska uprava izdaja odločbe glede 

podaljšanega časa prireditve. V primeru, da prihaja do problemov, se predhodno na policiji 

preveri ali so ţe bili problemi. In če so bili, se obratovalnega časa ne podaljša. 

 

Matevţ Kleč: 
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Menil je, da pri OŠ Orehek ne gre za velika sredstva in predlagal, da naj gre nekdo iz občine 

do ravnateljice in skupaj nas se skušajo dogovoriti z lastnikom zemljišča. 

 

3. Mag. Franc Rozman: 

- Povedal je, da je na prejšnji seji ţelel svetnik Kleč izvedeti kakšen nadzor je bil opravljen 

glede dela Fundacije Vincenca Drakslerja. Predlagal je, da sluţba notranje revizije opravi 

pregled poslovanja za leto 2009, vsaj kar se tiče sredstev, ki jih MOK namenja fundaciji.  

- Povedal je, da je za OŠ Staneta Ţagarja pot, ki je delno asfaltirana, delno makadamska. 

Predsednik krajevne skupnosti ţe nekaj mesecev prosi, da se makadam nasuje, da ne bi bilo 

nevarnosti za avtomobile. Prosil je, da se prouči in zagotovi normalna voţnja na tistem 

odseku.  

 

4. Alojz Gorjanc: 

- Oglasil se je v imenu lastnikov in najemnikov poslovnih prostorov in trgovin  na 

Gregorčičevi in Koroški cesti, kjer se obnavlja. V lanskem letu so dobili dopis, da so 

soglašali, da se bodo obnovili pločniki in ceste. Dela naj bi bila končana do konec aprila 2010. 

Ta rok je ţe mimo, dela pa potekajo izredno počasi. Prosil je za posredovanje občine, ker je 

trgovcem upadel promet, dovoz je nemogoč. Dela bi lahko potekala od zgodaj zjutraj do 

pozno zvečer.  

 

5. Stanislav Boštjančič: 

- Na zadnji seji je spraševal kaj je s parcelo v Britofu, kjer so na cesto postavili nadstrešek in s 

tem zmanjšali širino ceste iz 5 na 4. Na podlagi odgovora je zastavil novo vprašanje in sicer 

ne gre samo za zemljišče parcelna številka 342/2 k.o. Britof. Cesta je bila urejena v širini 5 m. 

Občina pa sedaj odgovarja, da so podpisali najemno pogodbo, da je lahko nekdo postavil 

drsna vrata in nadstrešek in da to ne ogroţa udeleţencev v prometu. Zanimalo ga je ali bo 

občina v vseh primerih tako ravnala. 

- V zvezi s telovadnico pri OŠ Besnica je postavil vprašanje kakšna je razlika med pogodbo, 

ki bo podpisana in to, ki so jo svetniki sprejemali na mestnem svetu. Kaj to pomeni za objekt 

in kaj finančno. 

- Povedal je, da je v članku kranjske kriţanke prebral, da je ţe določen upravljavec, ki bo 

upravljal s Kieselsteinom. To naj bi bil Art center. Zanimalo ga je ali je bil kakšen razpis, ali 

je bila dana dezinformacija. 

 

Tatjana Hudobivnik, vodja oddelka za splošne zadeve je povedala, da je cela ulica enako 

široka. Stanovalci so svoja zemljišča razširili do ceste, konkretno ima omenjena lastnica  

edina v celi ulici sklenjeno najemno pogodbo. Omenjena lastnica, je dejstvo,  da uporablja 

občinsko zemljo, to skušala urediti na pravno formalen način in je zaprosila za najemno 

pogodbo. Stebri nadstreška stojijo na njenem zemljišču, tlakovci pred nadstreškom pa na 

občinskem. Posega v cesto ni bilo, bil je samo poseg v pas med privatnimi zemljišči in pasom 

ob cesti. Do posega v cesto ni prišlo, niti ni cesta zaradi tega oţja. 

 

Uroš Korenčan, vodja oddelka za druţbene zadeve je povedal, da v Goričah in v Besnici ni 

nobene razlike med pogodbo, ki je bila obravnavana in potrjena na mestnem svetu. Bistvena 

sprememba je bila izvzetje del, ki se ne izvajajo v javno-zasebnem partnerstvu. Članka v 

kranjski kriţanki o tem, da je izbran upravljavec za Kieselstein ni resničen, ker se bo razpis 

šele objavil. Eden od potencialnih prijaviteljev je verjetno tudi Art center. 

 

 

6. Andrej Urbanc: 
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- Povedal je, da je bilo na eni prejšnjih sej rečeno, da se bo šlo v proces glede javnega prometa 

v več korakih. Najprej bodo zniţane cene, potem bo sestanek s predsedniki krajevnih 

skupnosti, da bodo skupaj določili vozne rede in morebitne nove proge. Zanimalo ga je kaj je 

bilo v zvezi s tem narejenega in od kod ideja, da so predsedniki krajevnih skupnosti tisti, ki 

naj bi pri tem sodelovali.  

 

7. Evstahij Drmota: 

- Odgovor, ki ga je dobil ni bil pravi, ţelel je po letih kako so bila pridobljena sredstva za 

posamezen projekt, navedena je samo skupna kumulativa. Zanimalo ga je za koliko sredstev 

je zaprošeno v vlogi za CERO, za koliko sredstev v vlogi za GORKI.  

- Prosil je za odgovor, koliko časa bodo še odprta gradbišča v Kranju. V odgovoru piše, da je 

vse v okviru terminskih planov za katere pa je menil, da niso ustrezni. Prosil je za ustrezno 

dopolnitev odgovorov.  

- Izpostavil je pereče problema urejanja Straţišča, zanimalo ga je kdaj je predvidena izgradnja 

telovadnice v Straţišču, kdaj je predvidena obnova športnega parka v Straţišču, ţelja je vsaj 

za obnovo garderob v športnem parku, kdaj je predvidena sanacija območja samskega doma, 

pojavlja se nov problem »Jelen«, razvija se kriminal, narkomanija. Kdaj je predvidena obnova 

stopnišča med Straţiščem in Kranjem, da bi se omogočila varna pot. Kdaj se predvideva 

sanacija ekološke katastrofe v območju industrijske cone Cegelnica. Ugotovil je, da aktualna 

občinska oblast za področje Straţišča ni naredila nič. Zanimalo ga je kdaj bo dobil te 

odgovore glede na to, da je danes zadnja seja in menil, da jih sploh ne bo.  

 

Bojan Homan, podţupan: 

- Povedal je, da odgovori bodo, ker bo narejen zapisnik in odgovori bodo tudi pripravljeni. 

 

Jure Kristan - replika: 

- Oglasil se je na območje bivše opekarne. S strani krajevne skupnosti in na odboru za 

prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo so te zadeve velikokrat obravnavali, 

dobivajo pa pavšalne odgovore. Ponovno je zagovarjal rešitev, da se opekarno reši proti novi 

kanalizaciji Bitnje Ţabnica. Skozi Straţišče kot trenutno zgleda še dolgo časa ne bo šla 

kanalizacija.  

 

Evstahij Drmota: 

- Povedal je, da ni ţelja kritizirati krajevno skupnost, vendar so v Straţišču veliki problemi. V 

straţiški telovadnici ni higienskega minimuma, vendar pa sredstev ni. Menil je, da se 

Straţišče čuti s strani občine zapostavljeno. 

 

Bojan Homan, podţupan: 

- Povedal je, da pozna situacijo okrog telovadnice in ţe v prejšnjem mandatu, ko je bil še 

poslanec drţavnega zbora je lobiral, da bi v Straţišču prišli do telovadnice. Prosil je ostale, ki 

imajo poslance v svojih vrstah, da nadaljujejo s tem in skušajo telovadnico v Straţišču 

vključiti v drţavni proračun. Menil je, da bo to naloga prihodnjega mestnega sveta, ki bi si jo 

moral dati za eno od prioritet v naslednjem obdobju. 

 

8. Andrej Dolenc: 

- Povedal je, da je samo na četrtino svojih vprašanj dobil odgovore. Zanimalo ga je v čem je 

problem z Besnico, ker so bila dejstva, ki jih je izpostavljal Uroš Korenčan, znana ţe prej, 

vseeno pa se zadeva ţe nekaj časa vleče. Zanimalo ga je kaj so problemi, da se pogodba ne 

podpiše. Zanimalo ga je še kako je z obnovo športnih parkov v Bitnjah in Straţišču. V Bitnjah 

naj bi se zapletalo, v Straţišču se ţe dolgo ne premakne. Zanimalo ga je kako je z umiritvijo 
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prometa na delu ceste, ki gre na Brdo, kjer je nevarno za tekače in kolesarje. Zanimalo ga je 

še kaj je s prehodom za pešce v Bitnjah, ki je bil uvrščen v letošnji proračun, vendar se nič ne 

premakne. 

 

Uroš Korenčan: 

- Povedal je, da je 23.6. predvideno podpisovanje obeh pogodb za telovadnici v Besnici in 

Goričah.  

 

9. Nada Mihajlović: 

- Zanimalo jo je kaj je z enotnim DIIP-om za projekt CERO. Zanimalo jo je zato, ker je na tej 

seji informacija o projektu GORKI, informacije o projektu CERO pa ni na dnevnem redu. 

Akterjev, ki bi lahko podala odgovor na ţalost ni, zato je izrazila upanje, da če se bo ţupan 

pravočasno vrnil, da bi naknadno podal informacijo, ker bo čez nekaj časa prepozno. 

 

10. Jure Kristan: 

- Zanimalo ga je kako je s kanalizacijo, obnovo in novogradnjo na Hafnerjevi in Kriţnarjevi 

poti. Kot je sam zasledil, v popisih ni predvidenega asfalta. Ţelel je vedeti kako je v primeru 

celotne novogradnje in ali bo za asfalt napisana naročilnica. 

 

11. Irena Oman: 

- menila je, da je iz Straţišča 7 svetnikov in še ţupan vendar v celotnem mandatu niso sedli 

skupaj in skušali narediti kaj za Straţišče. Zanimalo pa jo je koliko časa bo v Straţišču še 

plastično kroţišče. 

 

Bojan Homan, podţupan: 

- Povedal je, da je ţe naročeno novo, tako kot je pri Planetu Tuš in do montaţe naj bi prišlo v 

naslednjem mesecu.  

 

12. Janez Jereb: 

- Poudaril je, da ţe leto in pol govori o usmerjevalnih tablah za pokopališče, pa še vedno niso 

premaknjene. Opozoril je še na stopnišče na Jelenovem klancu, ki je takoj za hišo bivšega 

ţupana Grosa in pelje na ulico Pot na kolodvor. Gradbišče tam je odprto ţe 5 let. 

 

13. Saša Kristan: 

- poudarila je, da na to stopnišče z Jerebom opozarjata ţe ves ta mandat. Ograja se je naredila 

samo po eni strani. Zanimalo jo je kakšni so to projektanti. Zanimalo jo je kdo je zadolţen za 

to, da očisti ta breg, ki je zelo nevaren. Poudarila je, da ga je potrebno urediti. 

 

 

3. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Imenovanje direktorja Prešernovega gledališča Kranj 

 

Uvodno poročilo je podal Uroš Korenčan, vodja Oddelka za druţbene zadeve. Na pripombo, 

da kandidatka ni iz Kranja, je omenil, da se sicer v umetniških ustanovah prakticira angaţma 

nekoga, ki strokovno pokriva področje, ne glede na to, ali je iz kraja in kakšnega rodu je. 

Omenil je festival v Salzburgu, kjer se menja tujerodne direktorje. Vsi direktorji evropskih 

kulturnih prestolnic so bili izbrani na podlagi tega, kaj znajo in ne iz kje so.  
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Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport se je seznanil s 

predlogom. 

 

Mag. Darko Zupanc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 

povedal, da se je komisija seznanila s predlogom ţupana. 

 

Razprava: 

 

Alojz Gorjanc: 

- je razočaran, da v Kranju nimajo strokovnjaka, da bi se prijavil in ţelel biti direktor take 

kulturne ustanove. Podprl je predlagano kandidatko, ki je strokovno usposobljena za to delo. 

Opozoril je, da naj se pogodba ne podpiše tako, kot z dosedanjim direktorjem Borutom 

Veselkom, glede konkurenčne klavzule. 

 

Matevţ Kleč:  

- je dal kritiko na ţupanovo komisijo za vodenje postopka. Vprašal, kaj je ţupan delal na 

razgovorih s kandidatoma, če on sam ni v komisiji. Obrazloţil je svoj glas glede na to, da so 

rezultati Boruta Veselka poznani, da je imel sklenjeno pogodbo, da je poleg funkcije 

direktorja lahko igral, med dobitniki nagrad v zadnjem času so bili tudi igralci Prešernovega 

gledališča. Strinjal se je, da naj tisti, ki pride na novo na direktorsko mesto, bo okleščen vseh 

obveznosti in naj se posveti delu. Ne ve, zakaj se tako hiti imenovati direktorja, saj 

dosedanjemu mandat poteče šele 1.2.2011. Obrazloţitve sveta zavoda in strokovnega sveta se 

mu zdijo premalo obrazloţene. 

 

Nataša Robeţnik:  

- je kot članica sveta zavoda Prešernovega gledališča Kranj ţelela mnenje Oddelka za 

druţbene zadeve glede konkurenčne klavzule v pogodbi, za katero se strinja, da je vsebovana 

v pogodbi. Svet zavoda, strokovni svet in zaposleni so soglasno sprejeli, da se podpre 

predlagana kandidatka. O zadevah, ki jih je navedel g. Kleč, je razpravljal tudi svet zavoda, ki 

je vsa ta vprašanja tudi razrešil. Imenovanje direktorja je potrebno, ker so direktorji vezani 

naprej s programi in obveznostmi in je prav, da se stvar planira vnaprej.  

 

Uroš Korenčan je odgovoril, da pogodbo z direktorjem sklepa svet zavoda in se strinjal, da 

mora biti klavzula v pogodbi. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- je menil, da bi bilo prav, da ne bi bil gradivu priloţen zapisnik komisije za vodenje 

postopka, ker se na ta način vpliva na marsikatero odločitev svetnikov. Ta komisija ni 

predvidena z nobenim predpisom. Odlok in statut zavoda sta popolnoma jasna. V gradivu ni 

utemeljeno, v čem je mag. Djilas boljša kot g. Veselko. Naloga strokovnega sveta kot sveta 

zavoda bi morala biti, da podata k svojemu mnenju utemeljitev, npr. zakaj so oni izbrali mag. 

Djilasovo oz. razloček med enim in drugim kandidatom na primeren način. Svetniki bi morali 

to vedeti in z mirno vestjo odločiti. Za utemeljitev teh dveh svetov bi lahko poskrbela 

občinska uprava. Dodal je še, da ne bo podprl nobenega kandidata, zato ker na ni prepričal ne 

eden, ne drugi.  

 

Uroš Korenčan je povedal, da ţupanova komisija ni predvidena, ni pa prepovedana. Ţupan je 

za pomoč pri odločitvi imenoval komisijo.  
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Mag. Franci Rozman: 

- ga je zanimalo, ali svet zavoda in strokovni svet podata mnenje samo za enega kandidata ali  

za oba kandidata. Vprašal je, zakaj bodo v gledališču rabili dodatnega računovodjo. V 

preteklosti se je govorilo o uspehih Prešernovega gledališča, za probleme se sliši danes. Glede 

konkurenčne klavzule je opozoril, da je razlika, ko nekdo vodi dve ustanovi in, ko se nekdo 

ob direktorskem mestu ljubiteljsko ukvarja z igranjem. Vsi zavodi imajo predpisano, kdaj 

morajo pričeti s postopki za imenovanje direktorja/ravnatelja. Menil je, da je bil ta postopek 

pričet prekmalu. Obrazloţil je svoj glas in sicer bo glasoval proti predlogu, ker ne ve zakaj naj 

bi bila predlagana kandidatka boljša.  

 

Uroš Korenčan je povedal, da področni zakon predvideva pomočnika direktorja, ampak je 

komisijo zanimala ocena, kako se kdo vidi na tem mestu. V zvezi z računovodjo je v 

gledališču kadrovski manjko, ker se bo dosedanja računovodja upokojila, kar je ga. Djilasova 

vedela. To bo ena od prednosti, ker bo ona dobila pomoč. Svet zavoda in strokovni svet sta 

oba obravnavala obe vlogi. 

 

Petra Mohorčič: 

- je pripomnila, da so se trije igralci iz Prešernovega gledališča odločili zamenjati sluţbo. 

Razmere so takšne, da si zasluţijo spremembo. 

 

Mag. Darko Zupanc: 

- je opozoril na očitno soglasje tistih, ki politično niso profilirani, to je sveta zavoda in 

strokovnega sveta. Glede na to, da se za nov mandat prijavi prejšnji direktor in nov kandidat, 

zavod podpira slednjega, je to zanj velik signal, da se nekaj dogaja. Izjavil je, da bo podprl 

ţupanov predlog.  

 

Andrej Dolenc: 

- je izpostavil pristop direktorja Boruta Veselka ob predstavitvi zavoda Prešernovo gledališče 

na seji Sveta Mestne občine Kranj. Povedal je, da bo podprl predlagano kandidatko. 

 

Andrej Urbanc:  

- je povedal, da svet gledališča ni odločal pred komisijo. Svet zavoda in strokovni svet sta 

posebej zaprosila za gradiva o kandidatih ter jih dobila s 5-dnevno zamudo. Podpira 

predlagano kandidatko. Vprašal je Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ali 

komisija ni nič problematizirala dejstva, da je bila ustanovljena neka posebna komisija za 

vodenje postopka, glede na to, da je tudi Komisija za mandatna vprašanja organ ustanovitelja.  

 

Mag. Darko Zupanc: 

- je poudaril, da ima Komisija za mandatna vprašanja drugo pristojnost v tej zadevi, kot pa če 

je komisija predlagatelj. V tej zadevi je predlagatelj ţupan. Svet Prešernovega gledališča ima 

v odloku o ustanovitvi in statutu zavoda jasno zapisane pristojnosti. 

 

Tatjana Hudobivnik, vodja Oddelka za splošne zadeve, je povedala, da 8. točka 44. člena 

Statuta Mestne občine Kranj določa, da ţupan lahko ustanavlja začasne komisije za 

posamične naloge iz svoje pristojnosti. 

 

Stanislav Boštjančič-replika:  

- je izpostavil, da je problem, kaj ta ustanovljena komisija dela. Vprašal je, zakaj občinski svet 

ta komisija posiljuje s svojim mnenjem. 
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Nataša Robeţnik:  

- je kot članica sveta zavoda povedala, da so enakopravno obravnavali oba prijavljena 

kandidata in, da so se na podlagi daljše razprave odločili za go. Djilasovo. Izpostavila je še, da 

je bila pred 5-imi leti, ob imenovanju takrat Boruta Veselka za direktorja, tudi ustanovljena 

ţupanova komisija, katere predsednik je bil takratni podţupan Štefan Kadoič. 

 

Irena Oman: 

- je izrazila podporo predlagani kandidatki. Glede na to, da Borut Veselko igra v predstavah 

zavoda, katerega direktor je, jo je zanimalo, ali je za to dobil honorar.  

 

Petra Mohorčič: 

- je povedala, da je prav, da je ţupan ustanovil komisijo, ker bi bili lahko kakršnikoli drugi 

interesi v ospredju.  

 

Uroš Korenčan:  

- je povedal, da je Borut Veselko profesionalni igralec in kadar igra za to dobi plačilo. V opisu 

del in nalog direktorja te obveznosti igranja ni. 

 

Nada Mihajlović: 

- je soglašala z izborom ţupana. 

 

Mag. Franci Rozman:  

- je menil, da je svet zavoda sklepal na napačni način.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Mag. Ivana Djilas, diplomirana gledališka in radijska reţiserka, se imenuje za direktorico 

Prešernovega gledališča od 1.2.2011 dalje za obdobje petih let. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH; 16 ZA, 4 PROTI, 6 VZDRŢANIH).  

 

 

Vodenje seje je prevzel ţupan Damijan Perne. 

 

B. Soglasje ustanovitelja sveta zavoda, Lokalna energetska agencija Gorenjske, k 

imenovanju direktorja 

 

Uvodno poročilo sta podala mag. Marko Hočevar, vodja Oddelka za tehnične zadeve in Darko 

Jarc, predsednik Sveta Lokalne energetske agencije Gorenjske.  

 

Mag. Darko Zupanc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 

povedal, da je komisija naknadno dobila popolno gradivo za obravnavo te zadeve. Komisija 

soglasno podpira predlagani sklep. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- je opozoril, da nihče od svetnikov razen članov Komisije za mandatna vprašanja ni prejel 

gradiva.  
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Darko Jarc:  

- je povedal, da zaradi kratkega časovnega intervala, ki je bil na voljo za pripravo gradiva, 

niso mogli tega pripraviti. Na poziv uprave je on včeraj dostavil na občino dokumentacijo, da 

je bila pripravljena za sejo Komisije za mandatna vprašanja. Dokumentacija je transparentna 

in pripravljena za vsak vpogled. Če kdo to ţeli, se lahko seja sveta prekine. Celoten postopek 

imenovanja je bil narejen transparentno, v skladu z zakonom in s predpisi. 

 

Janez Jereb:  

- je vprašal, katere stroke je predlagani kandidat in njegovi osebni podatki. 

Predsedujoči, ţupan  Damijan Perne, je za ogled dokumentacije v tej zadevi odredil 10 

minutni odmor. 

 

Po zaključenem odmoru ni bilo nadaljnje razprave, zato predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju mag. Antona Pogačnika, za 

direktorja Lokalne energetske agencije Gorenjske. 

2. Do nastopa novega direktorja, se podaljša mandat vršilcu dolţnosti Ţigi Lebarju, vendar 

največ do 31.12.2010. 

3. Ta sklep prične veljati z dnem sprejema. 

 

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

 

 

 

4. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. SKLEP O POVEČANJU SREDSTEV NRP STARO MESTNO JEDRO 

 

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

 

Stališča odborov in komisij: 

 

Komisija za oţivljanje mestnega jedra se je seznanila s predlogom, odbor za finance se je 

strinjal s predlogom. 

 

Razprava: 

 

Evstahij Drmota: 

- Zanimalo ga je kakšna kvadratura se odkupuje za 180 tisoč EUR. 

 

Simon Naglič: 

- Pojasnil je, da se odkupuje objekt s pripadajočim zemljiščem. 

 

Andrej Urbanc: 

- Povedal je, da gre za nepremičnino št. 166/1, stavbišče v izmeri 72 m2, če prav razume, da 

gre za isto stvar, ki je bila sprejeta ţe na prejšnji seji in vprašal, če je šlo na prejšnji seji za 

dopolnitev načrta, zdaj pa gre za dejanski nakup, za kar je dobil potrditev. 
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Stanislav Boštjančič: 

- Zanimalo ga je ali je cena dogovorjena ali je stvar cenilca, zanimalo ga je, kdo je opravil 

cenitev. 

 

Simon Naglič: 

- Povedal je, da je bila opravljena cenitev. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, ţupan Damijan Perne na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

NRP 40600051 se v letu 2010 zaradi nepredvidenih povečanih potreb poveča za 180.000 

EUR, tako da znaša nova skupna vrednost omenjenega NRP za leto 2010 200.000 EUR. 

 

Dodatna sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo iz: 

 Postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – svet 

 Podkonto 409000 Splošna proračunska rezervacija 

 

Na 

 

 NRP 40600051 Staro mestno jedro 

 Postavka 131001 Investicije v nepremično kulturno dediščino 

 Podkonto 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 

 

Sprejeto z večino glasov ( 26 PRISOTNIH: 19 ZA, 2 PROTI, 5 VZDRŢANIH). 

 

Predsedujoči je predlagal, da se naslednji dve točki obravnavata skupno, glasovanje pa bo 

potekalo ločeno za vsako točko posebej. 

 

B. SKLEP O POVEČANJU SREDSTEV NRP KANALIZACIJA BRITOF - 

PREDOSLJE 

 

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

 

Razprava: 

 

Jure Kristan: 

- Menil je, da je potrebno zadevo podpreti, zanimalo pa ga je koliko je ţe sklenjenih 

sluţnostnih pogodb na tem objektu. 

 

Stane Štraus: 

- Povedal je, da z odprtjem tega NRP še ni nujno, da bo ta NRP vključen v vlogo in tudi če bo 

šel, še ni nujno, da bo takšna vloga sprejeta v razširjenem okviru. S tem NRP si dajejo 

moţnost, da najprej pripravijo projektno dokumentacijo in poberejo sluţnosti, potem oddajo 

vlogo in potem odvisno od razpoloţljivosti drţavnih sredstev bo jasno kakšen obseg bo 

dejansko zagotovljen. Povedal je, da se sluţnosti pobirajo tudi na območju Kokrice, tam 

zadeva poteka dokaj v redu, veliko gre po javnih poteh, ljudje so kooperativni in pričakujejo, 

da sluţnosti bodo. Glede Britofa in Predoselj so sluţnosti večinoma pridobljene, obstajata pa 

dva segmenta, kjer je potrebno pridobiti sluţnosti in sicer je ena direkcija za ceste, s katero je 

bil ţe opravljen sestanek. Sluţnost so obljubili. Drug segment pa je z zasebnim lastnikom, s 
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katerim so teţavni razgovori in zaenkrat je še prezgodaj, da bi se vedelo ali se bo pridobila 

sluţnost. Povedal je še, da je znotraj aglomeracije 2000 populacijskih enot potrebno 

zagotoviti 95 % pokritost.  

 

Janez Jereb: 

- Povedal je, da so stroški za izdelavo PGD in PZI ocenjeni zelo visoko. Zanimalo ga je ali je 

samo en ponudnik projektantskih uslug ali je več izborov. Zanimalo ga je še ali je to ocena in 

če je, kakšen deleţ je ocena proti končni vrednosti investicije. 

 

Simon Naglič: 

- Povedal je, da je to samo ocena, ker se v tej fazi delajo samo idejno projekti. 

 

Janez Jereb: 

- Ponovil je, da ga zanimajo projekti PGD in PZI. 

 

Simon Naglič: 

- Pojasnil je, da so v tej fazi naročeni samo idejno projekti, ostali projekti se bodo naročili 

naknadno. 

 

Janez Jereb: 

- Zanimalo ga je ali so to dodatna sredstva ali je v to v teh sredstvih. 

 

Simon Naglič: 

- Povedal je, da so ostali stroški ocenjeni. 

 

Janez Jereb: 

- vprašal je, če idejni projekti skupaj s sluţnostmi stanejo 520.000 EUR. 

 

Stane Štraus: 

- Ponovil je, da gre v tem primeru za ocene, ne vedo tudi koliko bodo sluţnosti. Povedal je še, 

da se bodo zaenkrat naročili samo idejni projekti, ker za vlogo v tej fazi PGD in PZI še ni 

potrebno. NRP je potrebno danes odpreti, da se bo takrat, ko bo potrebno lahko izvedlo. 

 

Janez Jereb: 

- Menil je, da je bilo prej rečeno, da so idejni projekti narejeni, sedaj drug govori, da šele 

bodo narejeni. Govornika nista konsistentna. Ţelel je vedeti ali idejni projekti so ali ne. 

 

Stane Štraus: 

- Povedal je, da idejni projekti obstajajo, treba pa jih je novelirati glede na stanje na terenu. 

Končnega idejnega projekta, ki bo šel naprej še ni, obstaja pa idejni projekt na podlagi 

katerega se izvaja pridobivanje vseh sluţnosti na terenu in na podlagi katerega se delajo ocene 

investicije, ki bo v prihodnosti. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, Damijan Perne na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

NRP 40600161 »Kanalizacija Britof - Predoslje« se v letošnjem letu zaradi vključitve v vlogo 

GORKI predvidi 80.000 €. 
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Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

in sklep pod točko 

 

C. SKLEP O POVEČANJU SREDSTEV NRP KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

BRITOF - PREDOSLJE 

 

SKLEP: 

 

NRP 40600162 »Britof-Predoslje« se v letošnjem letu zaradi vključitve NRP 40600162 

Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v vlogo GORKI predvidi 440.000 €. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 23 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

D. SKLEP O POVEČANJU SREDSTEV NRP 4020003 OBNOVA STAVBE MESTNE 

OBČINE KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podal Marko Hočevar, vodja oddelka za tehnične zadeve in povedal, da 

veljavni proračun do leta 2012 ţe zajema potrebna sredstva, ker pa jih v 2013 ni, je predlagal, 

da se v letu 2013 naredi korekcija in se letno zagotovi 180.000 EUR, kar je vsota, ki se 

potrebuje za normalno funkcioniranje. Po letu 2013 pa predlagajo, da se znesek poveča na 1 

milijon EUR, da se bodo lahko nadaljevali postopki. 

 

Razprava: 

 

Matevţ Kleč: 

- Zanimalo ga je ali se bo v letošnjem letu na področju obnove pričelo kaj delati, ker je 

situacija zelo kritična. V veliko pisarnah so spustili radiatorji. Poudaril je še, da so na sestanku 

z ministrstvom za javno upravo predstavniki ministrstva povedali, da se lahko sredstva za 

obnovo pridobijo letos, drugo leto bo teţje. Zanimalo ga je ali se bo to lahko izpeljalo. 

 

Marko Hočevar: 

- Povedal je, da je to v gradivu navedeno, da pričakujejo ta deleţ s strani ministrstva. Če bodo 

postopki uspeli, bodo s projektom pričeli in ga zaključili v prihodnjem letu.  

 

Matevţ Kleč: 

- Opozoril je, da je škoda, da se sredstev, ki jih ministrstvo ponuja ne bi izkoristilo. Poudaril 

je, da je potrebno narediti vse, da se ta sredstva pridobijo. 

 

Janez Jereb: 

- V gradivu je prebral, da je bila leta 2002 sklenjena pogodba o zagotavljanju prihrankov 

energije. Zanimalo ga je kje so prihranki, ali obstaja kakšno poročilo, kolikšna je vrednost 

prihrankov in ali se iz teh prihrankov lahko kaj investira. Zanimalo ga je še kaj pomeni lastni 

toplotni vir in kakšen bo ta vir. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Zanimalo ga je zakaj se o tem ne odloča v letu 2013. 
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Bojan Homan: 

- Pojasnil je, da jen občinska kotlovnica zelo stara. Karkoli se bi delalo se bo verjetno na 

konvektorske radiatorje. Strošek je zelo velik in se ga naenkrat verjetno ne bo dalo financirati, 

razen če se stroški razdelijo in se financira postopoma. Za stroje je povedal, da so zelo stari, 

sicer so vzdrţevani vendar zelo zastareli. Za klimatske naprave, ki so trenutno montirane po 

občinski stavbi je menil, da jih občina lahko odstopi vrtcem in šolam. 

 

Janez Jereb: 

- Ţelel je odgovor o ugotavljanju prihranka energije po pogodbi. Zanimalo ga je ali obstaja 

kakšno poročilo. 

 

Marko Hočevar: 

- Povedal je, da je bila 2002 res podpisana ta pogodba. Občina je takrat v pogodbenih 

določilih odločila, da občina večji del prihrankov nameni investitorju, kar pomeni, da si je ta 

na ta način prej povrnil investicijo. Za poročila je povedal, da so letna in jih svetniki lahko 

dobijo. Glede toplotnega vira je povedal, da je trenutno v planu postavitev plinske kotlovnice, 

ni pa pozabljena biomasa. 

 

Mag. Darko Zupanc: 

- Razumel je argumente, da so problemi, vendar pa mu ni jasno kako je to, da zdaj sklepajo za 

leto 2013,  s tem, da so gradivo dobili na mizo. Menil je, da je postopek neresen, ker je zadeva 

tako uvrščena na zadnjo sejo v mandatu. Menil je, da bi se morala zadeva umakniti. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Strinjala se je, da za leto 2013 nima smisel danes spreminjati, s tem, da se bo proračun do 

takrat delal vsaj trikrat. Vse se bo lahko spremenilo takrat. Menila je, da če sprejmejo to 

zadevo bodo naredili nekaj na zalogo. Poudarila pa je še, da se ji zdi, da NRP, ki se v tekočem 

letu ne spreminja, svetniki ne morejo za nadaljnja leta spreminjati. 

 

Marko Hočevar: 

- Ponovno je poudaril, da je bil večji del gradiva sprejet s sprejemom proračuna za leto 2010, 

takrat je bila tudi potrjena problematika. Na tem NRP se vključena vsa investicijska 

vzdrţevanja in vrednost je teţko določiti. Povedal je, da so ţeleli le spremeniti vrednost NRP-

ja. V letu 2013 pa si ţelijo, da bi bil znesek pravilen, da se bo sploh dalo normalno 

funkcionirati, oziroma opravljati investicijska dela. Po letu 2013 pa je zajeta številka, ki bi 

morala pokriti investicije do leta 2020. Ko pa bo mestni svet sprejemal proračun za leto 2011 

bo o tem ponovno odločal.  

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Menila je, da bo moral biti proračun za leto 2011 sprejet zelo v začetku 2011, ker bo občina 

na začasnem financiranju. Vprašala je, ali se NRP spreminja, kljub temu, da se v tekočem letu 

nič ni spremenilo. Menila je, da te podlage, da za leto 2013 nekaj sprejemajo, nimajo. 

 

Mag. Franc Rozman: 

- Zanimalo ga je ali pogodbeno razmerje, ki je omenjeno v pogodbi iz četa 2002 še vedno 

obstaja. Menil je, da je bila pogodba tako narejena, da se prihranki vlagajo nazaj v 

infrastrukturo. Poudaril je, naj mestni svet odloča o zadevah, ki se lahko rešijo še letos, ker 

potem njim mandat preteče. 
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Janez Jereb: 

- Povedal je, da če gleda tehnične postavke, so upravičene. Če bi bil sklep oblikovan drugače, 

bi ga sam podprl. 

 

Marko Hočevar: 

- Povedal je, da letos tega ni moţno izvesti, na voljo je pribliţno 80.000 EUR sredstev, ki 

bodo porabljena večji del za zamenjavo radiatorjev. Če bi pa ta projekt lahko izvedli, pa bi 

najprej vloţili v zamenjavo agregata, potem pa v zamenjavo zasilne razsvetljave, ki trenutno 

ţe ne deluje.  

 

Mag. Franc Rozman: 

- Strinjal se je s svetnikom Jerebom, da se odloča za sedaj in če se sklep ne bo sprejel za zdaj, 

potem je pametno, da so svetniki proti. 

 

Marko Hočevar: 

- Povedal je, da je investicija energetska prenova občinske stavbe projekt, ki je brez 

kotlovnice vreden pribliţno 950.000 EUR. Kotlovnica pa je ocenjena na pribliţno 150.000 

EUR.  Investicijo se lahko realizira tako, da se v enem naslednjih proračunov zagotovi 

sredstva ali da se poišče zasebnega partnerja. Nekaj podobnega so začeli leta 2002, ko so 

sklenili pogodbo za 15 let in ta projekt uspešno teče. Ker drugače ne vidijo sredstev v 

proračunu, so se odločili za ta način. 

 

Alojz Gorjanc: 

- Menil je, da zadeve, ki so nujne je potrebno pridobiti sredstva in jih do zime urediti, ker 

druge rešitve ni. Občina verjetno ni zelo zadolţena, zato bi se splačalo vzeti kredit in 

samostojno investirati, kot pa iti v investicijo s privatnim partnerjem. Občina bi morala imeti 

lastno kurjavo, kar je cenejše.  

 

Damijan Perne: 

- Povedal je, da se občina izogiba kreditiranja, ker bo le ta potreben za čistilno napravo, ki jo 

bo morala občina sama financirati, sredstva bodo vrnjena šele naknadno. Predlagal je, da so o 

omenjeni zadevi sklepa. Potrebe po omenjeni zadevi so. 

 

Matevţ Kleč: 

- Menil je, da bodo glasovali proti, sklep pa bi se dalo spremeniti tako, da se pripelje do tega, 

da se o njem da glasovati z zavestjo, da se ga da izpeljati. Opozoril je, da so sredstva 

ministrstva zagotovljena in če se bo šlo v to, jih bo moţno koristiti. Drugo leto pa bo to 

koriščenje teţje.  

 

Nada Mihajlović: 

- Menila je, da je potrebno rešiti dilemo spornih aktualnih stvari, da se pomaga odpraviti 

teţave. Predlagal je, da se sredstva, ki so namenjena za izdelavo kongresnega centra v stavbi 

občine prenesejo za potrebe, ki so nujne. Vse kar je pa mišljeno v naslednjih letih, pa pustijo 

pri miru. 

 

Predsedujoči, ţupan Damijan Perne je točko prekinil, ker je potrebno določene zadeve še 

dodatno preveriti in sklep spremeniti tako, da bo sprejemljiv. O tej točki bodo svetniki 

glasovali kasneje. 
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5. SPREMEMBA POSLOVNIKA SVETA MOK – HITRI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Oddelka za splošne zadeve.  

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da podpirajo 

predlagano spremembo poslovnika in opozoril, da o sprejemu odloča dvotretjinska večina 

prisotnih članov in članic sveta.  

 

Odbor za finance se je strinjal s predlagano spremembo. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sprememba Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z dvotretjinsko večino prisotnih (21 PRISOTNIH: 20 ZA, O PROTI, 1 

VZDRŢAN). 

 

 

 

6. ODLOK O JAVNEM REDU V MESTNI OBČINI KRANJ -2. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, vodja Medobčinskega redarstva Kranj. Opozoril je, 

da je predlagatelj na pripombe Statutarno pravne komisije vloţil amandma na odlok. 

Predlagatelj povzema tudi pripombo Komisije za oţivljanje mestnega jedra, da naj se 10. 

členu odloka naj se ustrezno spremeni besedilo »..in 16. točka prvega odstavka 31. člena 

Odloka o urejanju, varstvu in vzdrţevanju zelenih površin ter otroških igrišč na območju 

Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 96/2005).« , saj 31. člen Odloka o urejanju, varstvu 

in vzdrţevanju zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj nima točk.  

 

Komisija za krajevne skupnosti se strinja s predlogom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje najprej 

 

AMANDMA:  

 

1. 2. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Na območju Mestne občine Kranj, je zaradi varstva javnega reda prepovedano na javnih 

površinah: 

1. prodajati pridelke ali izdelke brez ustreznega dovoljenja pristojnega občinskega 

upravnega organa zunaj trţnih prostorov; 

2. hranjenje kurilnega materiala (drv, premoga ipd.).« 

 

2. 3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 »Zaradi varstva občanov in premoţenja je prepovedano: 

1. na javni površini puščati nezavarovane, odprte ali nezadostno zaprte vodnjake, jame, 

jaške ali druge odprtine, če bi to lahko povzročilo nevarnost padca oziroma poškodbe; 
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2. med voţnjo vstopati, izstopati ali se obešati na javna prevozna sredstva; 

3. puščati, izpuščati, odmetavati, odlagati tleče cigarete ali druge ogorke na kraje, kjer bi 

to lahko ogrozilo varnost ljudi ali premoţenja; 

4. puščati, izpuščati, odmetavati, odlagati, lepiti ţvečilne gumije na javnih krajih, če to 

povzroči stroške pri vzdrţevanju javnih objektov ali javne infrastrukture.« 

 

3. V 2. točki 1. odstavka 4. člena se črta besedilo », pa niso pod posebno zaščito«. 

 

4. 5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 »Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano na javnih površinah stepati, zlivati, 

metati z balkonov ali oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroţa zdravje ljudi.« 

 

5. 6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 »Ni dovoljeno voditi ţivali, razen sluţbenih psov ali psov vodičev na javne površine, kjer je 

to z označbo prepovedano.« 

 

Sprejet z večino glasov (18 PRISOTNIH; 15 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŢANI). 

 

Nato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj s sprejetim amandmajem. 

 

Sprejeto z večino glasov (20 PRISOTNIH: 16 ZA, O PROTI, 4 VZDRŢANI). 

 

 

 

7. SPREMEMBA SKLEPA O DOLOČITVI CEN PREVOZA V JAVNEM MESTNEM 

POTNIŠKEM PROMETU 

 

Uvodno poročilo je podal ţupan Damijan Perne. Gre za to, da bodo določene finančne 

posledice prizadele večino Kranjčanov in Kranjčank. Na eni prejšnjih sej je bilo sprejeto 

subvencioniranje mestnega prometa, s tem da so se zelo spremenile dnevne, mesečne in letno 

karto. Opozoril je, da so se oglasili sindikati – predstavniki delavcev, ki so zgroţeni 

ugotavljali, da bo zaradi te subvencije prišlo do zniţanega povračila potnih stroškov 

zaposlenim. Nedopustno se mu zdi, da delodajalci del zasluţka delavcem krijejo s potnimi 

stroški. Po zakonodaji se povračila potnih stroškov na delo lahko obračunava na enosmerno 

dnevno karto ali na mesečno karto. Podatki kaţejo, da so se ljudje začeli bolj voziti z 

avtobusom, da so začeli kupovati mesečne karte.  

Te situacije dejansko nihče ni predvideval. Predlagal je, da bi cene kart korigirali in tako bi  

enosmerna vozovnica znašala 1,20 evra, mesečna 45 in letna 50. 

 

Mag. Franci Rozman: 

- je povedal, da je navodilo za javne zavode povsem jasno in sicer se mora obračunavati 

najcenejši moţni prevoz. Njega je na to opozorila računovodkinja v šoli. Vprašal je, če 

zakonodaja omogoča podjetjem kakšen drugačen obračun povračila potnih stroškov. 

Izpostavil je kategorijo upokojencev in dijakov. 
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Ţupan Damijan Perne je povedal, da je v zakonodaji za obračun povračila potnih stroškov 

zaposlenim omenjena dnevna in mesečna vozovnica. 

 

Gregor Tomše:  

- je predlagal, da bi zahtevali od Alpetoura, da objavi cenik po polnih cenah in, da je v 

ceniku navedeno, da velja za prebivalce Mestne občine Kranj subvencionirana cena 

vozovnice in kakšna ta je ter, da v potrdila delavcev delodajalcev vpisujejo polno ceno. 

 

Andrej Urbanc:  

- je menil, da bi tak ukrep pomenil dvojno financiranje in zakaj se potem ne vozi z avtobusi. 

Ta ukrep, da se zopet spremenijo cene, se mu zdi prehiter. Se strinja s cilji in namenom 

predlagane spremembe, vendar se mu ne zdi pravi in premišljeni način. 

 

Rozalija Sabo:  

- je povedala, da je gospodarstvo zelo restriktivno pri obračunih povračil potnih stroškov. 

Poiščejo vedno najniţjo moţnost za izplačilo povračila potnih stroškov. Ugotavlja, da 

avtobusi mestnega prometa ne vozijo takrat, ko hodijo v sluţbe, šole. Relacije oz. časi oz. 

avtobusne postaje niso izpolnjeni, da bi se ta prevoz lahko dobro koristil. Po njenem 

mnenju bi bila za tiste, ki se vozijo z avtobusom, letna vozovnica po ceni 50 evrov zelo 

dobrodošla.  

 

Damijan Perne, ţupan, je glede voznih redov povedal, da je bilo skozi pogovore s 

prevoznikom zagotovljeno, da, ko se bo kritična masa potnikov povečala, bodo uredili tudi 

vozne rede. Dodal je, da ţeli, da se o tej zadevi opravi razprava.  

 

Rudi Čebulj:  

- je povedal, da po zakonodaji potni stroški niso del plače, ampak so materialni stroški. 

Lahko se izplačuje za prihod na delo kilometrino največ v znesku do 0,18 evra/kilometer 

oddaljenosti od stalnega oz. začasnega bivališča do kraja dela. Po kolektivnih pogodbah je 

moţna tudi priznana kilometrina v niţjem znesku. Drug način plačila je vezan vozovnice 

javnega prevoza, to povračilo gre lahko v višini do minimalno 60 % javnega prevoza. 

 

Alojz Gorjanc:  

- je predlagal, da naj se uvedejo normalne cene prevoza v mestnem potniškem prometu, s 

tem da naj se uvedejo dijaške, otroške in upokojenske vozovnice.  

 

Andrej Dolenc: 

- je menil, da na dolgi rok ta zadeva ni dobra. Treba jo je reševati na drţavnem nivoju v 

smislu zniţevanja obremenitve plač.  

 

Bojan Homan: 

- se ni strinjal s predlogom spremembe. Poudaril je, da je občina dala prevozniku 

subvencijo, prevoznik - Alpetour pa mora objaviti polno ceno, ker občina lahko tudi ukine 

subvencijo. Poudaril je, da Alpetour zaračuna vsako izdano potrdilo za stroške prevoza 

delavcem. 

 

Stane Štraus: 

- je povedal, da je teţava v tem, da poskušajo zasledovati dva med seboj konfliktna cilja. En 

cilj je, da bi bile cene potniškega mestnega prometa kar čim niţje in da bi se čim več ljudi 

vozilo. Drug cilje je pa, da v nekem nepopolnem sistemu izplačevanja plač poskušajo iti 
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na roko delavcem. Verjetno je bila ţe sprejeta odločitev malo prehitra in nedomišljena. 

Ţupan je na začetku podal predlog, ki ta dva med seboj konfliktna cilja poskuša uskladiti, 

ne popolno in ne najboljše. Predlagal je, da se o zadevi glasuje.  

 

Joţe Lombar:  

- je menil, da je predlagan sklep diskriminatoren do občanov. Cena vozovnice je 

subvencionirana samo za prebivalce območja mestnega prometa, ne pa za ostala območja 

Mestne občine Kranj, kot je na primer Trstenik. Zanimal ga je podatek, koliko več 

potnikov se vozi z mestnim prometom, odkar je zniţana cena vozovnice. Naj ne bo za iste 

občane v isti občini različna merila. Menil je, da bi morale cene vrniti na prejšnji nivo.  

 

Irena Oman:  

- jo je zanimalo, če so se sindikati oglasili tudi v tistih občinah, kjer imajo brezplačen 

mestni potniški promet. 

 

Nada Mihajlovič: 

- je ob obravnavi dve seji nazaj povedala, da imata Velenje in Nova Gorica brezplačen 

mestni in primestni prevoz, brez teţav in ţe nekaj let. V tem primeru delodajalec nima 

nobene obveznosti do prevoza na delo, to je osnovna poanta te igre. 

 

Ţupan Damijan Perne je sporočil, da je prejel dopis iz Ţabnice, ki tudi ocenjujejo 

diskriminatornost Ţabnice glede na Bitnje, ki imajo mestni promet. To so stvari, ki se bodo 

morale dogovoriti s ponudnikom storitve in, da bo treba pogledati, če so vse vasi pokrite z 

lokalnim prometom. 

 

Mag. Franci Rozman: 

- je dodal, da tisti del, ki so ga prej Alpetourju plačevali delavci, sedaj plačuje Mestna 

občina Kranj. Strinjal se je s predlogom svetnika Alojza Gorjanca. Primestni in mestni 

promet bi moral biti po njegovem mnenju izenačen.  

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- je povedala, da so na Odboru za finance ob zadnji spremembi razmišljali in spraševali, 

zakaj tako veliko zniţanje, ali je smiselno. Točno ti argumenti, kot so danes v razpravi, so 

bili takrat izpostavljeni.  

 

Beno Fekonja: 

- je ţelel, da ţupan jasno pove, da pri tej problematiki ne zasledujejo več cilja napolniti 

avtobuse, ampak reševati vprašanje materialnih stroškov. Menil je, da bodo potniški 

promet reševali z revitalizacijo prog in z večanjem pretočnosti. Vse ostalo jim ne koristi, 

menil je, da bodo morali iti na prejšnji sistem. 

 

Damijan Perne, ţupan, je menil, da je bil to ukrep, ki bi znatno pripomogel ljudem, da bi se 

ceneje vozili in napaka je bila, da takrat, ko se je to sprejemalo niso vnaprej predvideli, da se 

bo zgodilo glede potnih stroškov.  

 

Petra Mohorčič: 

- je menila, da razvitost potniškega prometa ni taka, da bi vsem občanom omogočala, da bi 

ga uporabljali. 
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Evstahij Drmota:  

- je izjavil, da je proti dodatnim spremembam in predlagal, da se razmisli o tem, da se gre 

nazaj.  

 

Andrej Urbanc: 

- je povedal, da je problem širši od tistega, ki se kaţe v predlogu sklepu. Glede na vso 

razpravo je predlagal, da se čez poletje pripravi poslovni načrt javnega prometa, ki bo 

upošteval predloge svetnikov Alojza Gorjanca in Joţeta Lombarja ter, da se preuredijo, 

prevetrijo proge. Pripravi naj se z načrti povezana in argumenti podkrepljena analiza, ki 

naj bo dolgoročna rešitev in, ki bo zasledovala vse cilje, podane v razpravi. S tem se bo 

ljudem omogočil boljši dostop do storitev javnega prometa, da se bo populariziral javni 

promet. 

 

Matevţ Kleč:  

- je predlagal, da se ustanovi skupina, da pripravi predlog rešitve te problematike. Izhajati je 

potrebno iz tega, da imajo vsi občani Mestne občine Kranj enake moţnosti koriščenja 

prevoza.  

 

Mag. Darko Zupanc:  

- je predlagal ţupanu, da se današnja razprava prouči in na podlagi tega pripravi nov predlog. 

 

Ţupan se je po razpravi svetnikom in svetnicah zahvalil za konstruktivno razpravo in 

odločanje o tej zadevi umaknil s predlogom, da gre zadeva v ponovno obravnavo občinski 

upravi, ki pripravi nov predlog. 

 

 

 

8. OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA - PREDLOG 

 

Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl iz Oddelka za okolje in prostor ter Sabina Cepuš iz 

podjetja Oikos d.o.o. 

 

Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo se je seznanil z dopolnjenim 

osnutkom Občinski program varstva okolja. 

 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Občinskim programom varstva okolja (druga 

obravnava) in podpira njegov sprejem.   

 

Joţe Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je izpostavil pripombo, da naj se 

prouči, kako bi se v mestu ob hrupnih prireditvah do jutranjih ur, ko MOK izdaja dovoljenja 

oz. soglasja, zmanjšal ta hrup, ki se sliši vse tja do Drulovke in Gorenje Save. 

 

Janez Ziherl:  

- je odgovoril, da občina izdaja soglasja za hrup izdajajo v skladu z uredbo o hrupu. V 

mestnem jedru bo to obdelano podrobneje v skladu z novim prostorskim načrtom.  

 

 

 

 

 



25 

 

Predsedujoči, ţupan Damijan Perne, je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj sprejme Občinski program varstva okolja.  

 

Sprejeto z večino glasov (18 PRISOTNIH: 16 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

 

 

 

9. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podal Uroš Korenčan, vodja Oddelka za druţbene zadeve. 

 

Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 

 

Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport se seznanja in podpira 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v 

Mestni občini Kranj. 

 

Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme.  

 

Komisija za krajevne skupnosti je postavila vprašanje, kako postopati v primeru NK Hrastje, 

ki zaradi reševanja legalizacije, ne more nuditi ustreznega prostora, mladina odhaja v Šenčur, 

posledično tudi klub dobi manj sredstev. 

 

Mag. Franci Rozman: 

- je izpostavil, da v predlaganih športnih panogah ni vključenega šaha in predlagal, da se ga 

uvrsti v pravilnik.  

 

Uroš Korenčan:  

- je povedal, da šah je sofinanciran s strani Mestne občine Kranj in sicer tri šahovska 

društva. Pravilnik je bil pripravljen na podlagi olimpijskih panog. Lahko pa se šah 

naknadno vnese v pravilnik.  

 

V krajši razpravi mag. Francija Rozmana, Nade Mihajlovič, Alojza Gorjanca in predlagatelja 

pravilnika, ţupana Damijana Perneta, so se dogovorili, da se sprejme dodatek k sklepu v 

besedilu: »Na ustreznih strokovnih telesih naj se do naslednje spremembe pravilnika prouči 

uvrstitev športne panoge šah v pravilnik o sofinanciranju športnih programov.« 

 

Predsedujoči, ţupan Damijan Perne, je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih 

programov v Mestni občini Kranj.  
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Na ustreznih strokovnih telesih naj se do naslednje spremembe pravilnika prouči uvrstitev 

športne panoge šah v pravilnik o sofinanciranju športnih programov. 

 

Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA).  

 

 

 

10. SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O DOLOČITVI JAVNE 

INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE  

 

Uvodno poročilo je podal Uroš Korenčan, vodja Oddelka za druţbene zadeve.  

 

Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 

 

Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport se seznanja in podpira 

Sklep o  spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju 

kulture. 

 

Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na 

področju kulture.  

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

 

 

11. PROGRAM ŠPORTA V MOK ZA LETO 2011 

 

Uvodno poročilo je podal Uroš Korenčan, vodja Oddelka za druţbene zadeve.  

 

Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport se seznanja in podpira 

Program športa v MOK za leto 2011. 

 

Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme.  

 

Stanislav Boštjančič je opozoril, da je v tabeli na zadnji strani programa pod skupnim 

zneskom finančnega načrta naveden napačen znesek. 

Uroš Korenčan je povedal pravilni znesek in sicer 2.693.076.  
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Razprave ni bilo več, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Program športa v Mestni občini Kranj za leto 2011.  

 

Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

 

12. SOGLASJE K STATUTU ZAVODA ZA TURIZEM KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podala Natalija Polenec, direktorica Zavoda za turizem Kranj.  

 

Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 

 

Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme.  

 

Komisija za krajevne skupnosti je postavila vprašanje, od kod Zavodu za turizem pooblastilo, 

da se ukvarja s praznimi lokali oz. da  šteje prazne lokale v mestu? 

 

Na vprašanje komisije je Natalija Polenec odgovorila, da je zavod za to nalogo dobil 

pooblastilo s strani Mestne občine Kranj. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k Statutu Zavoda za turizem Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH; 21 ZA). 

 

 

 

13. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN STARO MESTNO JEDRO KRANJ 

 

Uvodno poročilo sta podala Primoţ Skrt iz Oddelka za okolje in prostor ter Urška Krajnc iz 

Ljubljanskega urbanističnega zavoda d.d. 

 

Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo se je seznanil z Izhodišči za 

pripravo OPPN staro mestno jedro Kranj. Izhodišča naj se dopolnijo v smeri, ki bodo 

omogočale vrnitev pogojev za interes bivanja v mestu. Vsekakor mora biti eden bistvenih 

ciljev, da se poveča število nadstandardnih stanovanjskih enot z garaţami v mestnem jedru. 

 

Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. Hkrati pa predlagajo, da se do seje sveta pripravi 

poročilo oz. pojasnila, koliko finančnih sredstev bo potrebnih za pripravo OPPN staro mestno 

jedro Kranj in kakšne bodo finančne posledice le-tega za proračune prihodnjih let.  
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Beno Fekonja, predsednik Komisije za turizem, je podal pripombe komisije:  

- na strani 8 naj se javna stranišča ločijo od ostalih javnih storitev,  

- ne upošteva se oţje vplivno območje starega mestnega jedra, glede na to da naj bi bile 

to podporno okolje mestnemu jedru, administrativnega središča od vsega ostalega. 

 

Nataša Robeţnik, predsednica Komisije za oţivljanje mestnega jedra, je povedala, da se je 

seznanila z Izhodišči za pripravo OPPN staro mestno jedro Kranja in se z njo strinja. OPPN 

naj obravnava tudi novo nastale peš cone do Slovenskega trga. 

 

Joţe Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je podal vprašanja komisije: 

- Zakaj se je dela nov načrt, če še prejšnji ni realiziran? 

- Nekatere zadeve so preprosto prepisane iz prejšnjega, parkirnih mest ţe vedno ni 

zagotovljenih, predvideno so bile podzemne garaţe. 

- V bistvu gre tu za stran metanje občinskega denarja. 

 

Razprava:  

 

Evstahij Drmota:  

- je vprašal, zakaj nov načrt in zakaj ne nadgradnja starega. Predlagal je, da se v izhodišča 

doda: komunalna infrastruktura, igrišče (otroško, balinišče, ipd.), dodatna samopostreţna 

trgovina, cvetlični park, razstava primerna za otroke. 

 

Alojz Gorjanc:  

- je predlagal podzemne garaţe, ki bi bile za oţivitev mestnega jedra najbolj kvalitetne in 

primerna rešitev za stanovalce, obiskovalce mestnega jedra, nakupovalce. Za te garaţe so 

bili ţe izdelani načrti, ki jih je izdelal arhitekt Ciril Oblak. Pridobljeno je ţe mnenje 

Geodetskega zavoda RS, ki je potrdil, da bi bil Kranj potresno veliko bolj varen, če bi bil 

podzidan z garaţami. Navedel je mesta, ki take garaţe imajo: Gradec, Salzburg, Celovec. 

Menil je, da bi v zvezi s tem morali narediti analizo, kaj je realno. 

 

Jure Kristan:  

- je dodal, da naj se upošteva, da večstanovanjske hiše na območju mesta ne smejo 

prevladovati. V mestu se ne bi smela več sobna stanovanja predelovati v eno ali dvosobna 

stanovanja, ker se s tem zgublja na kvaliteti, kulturi bivanja. Izpostavil je, da stopnice pod 

mestom še vedno niso urejene. Do naslednje seje sveta je ţelel podatek, koliko poslovnih 

prostorov v mestu je v občinski lasti. Menil je, da bi morali nedonosne dejavnosti privabiti 

v mesto z niţjo najemnino poslovnih prostorov; 

- je opozoril, da se veliko stvari vrti okrog mestnega jedra, medtem ko okoliške vasi še 

vedno nimajo kanalizacije. To so osnovne stvari, ki jih je tudi treba rešiti.  

 

Stane Štraus:  

- je glede podzemne garaţe pod mestom povedal, da je bila izdelana študija, v kateri je bilo 

jasno povedano, da je kanjon pod naravovarstvenim reţimom in da ni primernega dostopa. 

Tudi arhitekt se je strinjal, da zadeva ni izvedljiva. Potrebno je pomisliti tudi na stroške. 

Predlog je v imenu predlagatelja vzel v vednost in dodal, da bo predlog v okviru priprave 

OPPN-ja tudi preverjen. 

 

Matevţ Kleč:  

- je dodal, da so imeli ţe Nemci leta 1945 načrt za garaţno hišo pod Glavnim trgom in še 

vedno obstajajo. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejmejo se Izhodišča za pripravo OPPN Staro mestno jedro Kranja.  

 

Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

 

Nadaljevanje 4. točke: Premoţenjske zadeve D. - SKLEP O POVEČANJU SREDSTEV 

NRP 4020003 OBNOVA STAVBE MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Predlagatelj zadeve, ţupan Damijan Perne je povedal, da jo umika iz razprave in nadaljnjega 

odločanja.   

 

 

Vodenje seje je prevzel Stane Štraus, podţupan. 

 

 

 

14. PREDLOG CEN ZA BIOLOŠKE ODPADKE 

 

Uvodno poročilo sta podala Stane Štraus, podţupan in Marija Pivk Oman, sodelavka iz 

Komunale Kranj.  

 

Janez Jereb, predsednik Odbora za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo, je 

povedal, da člani odbora na Predlog cen za biološke odpadke ne dajejo soglasja, saj 

Komunala Kranj ni izvedla vseh tehničnih ukrepov, s katerimi bi omogočila tehtanje 

odpadkov in obračun le-teh po teţi in ne po volumnu posode. 

Ţelijo, da Komunala Kranj posreduje podatek cene predelave odpadkov izven Slovenije 

(Celovec, Beljak). 

 

Odbor za finance se je seznanil s predlaganim sklepom, se z njim strinja in predlaga 

Mestnemu svetu, da ga sprejme.  

 

Joţe Lombar je v imenu Komisije za krajevne skupnosti postavil naslednja vprašanja: 

- kako je z biološkim odpadki s pokopališča in svečami, ki se sedaj ţe ločujejo na 

izvoru, postopek naprej pa ni ločevalni, 

- kam podati pritoţbo za neizvršen odvoz, ki ga vedno sproti obračunavajo, kljub 

zavrnitvi računa, 

- kako ukrepati v primeru, ko fizična oseba lastne biološke odpadke prinese v biološki 

zabojnik na pokopališču, 

- ali je zabojnike na pokopališču moţno zakleniti, 

- cena je izdelana na vzorcu, ki se lahko spremeni. Kako je potem s ceno? Se ta v 

primeru odpovedi za biološke zabojnike poveča oz. zmanjša v primeru večih 

uporabnikov? 
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Stane Štraus, podţupan, je povedal, da lahko vsak, ki to ţeli, dobi pri Komunali Kranj 

zabojnik na ključavnico. Kar se tiče opremljenosti zabojnikov s čipi, so v zabojnikih, ki so jih 

letos delili, ţe vgrajeni. Ostale zabojnike bodo opremili s čipi v naslednjem letu. Čipi bodo 

sluţili za prehod na nov sistem, ko se bodo zaračunavali odvozi. Glede tehtanja odpadkov je 

povedal, da so bi ţe samo tehnologija in opremljenost Komunale Kranj za tovrstno 

obračunavanje odvozov ne zadoščala. Tisti, ki so uvedli tehtanje odpadkov so imeli pri tem 

toliko teţav, da so prešli nazaj na prejšnji sistem odvoza odpadkov. Če biozabojnika nimate 

naročenega, potem se ne zaračunava odvoz teh odpadkov.  

 

Marija Pivk Oman je povedala, da nova uredba spodbuja kompostiranje in v skladu s tem bo 

tudi ravnala Komunala Kranj. Tistim, ki ne bodo imeli naročene storitve odvoza bioloških 

odpadkov, se ne bo zaračunaval ta odvoz. Cena je bila narejena na vzorcu, veliko je 

reklamacij. Cena se bo še usklajevala. Neizvršeni odvozi v okviru rednih odvozov bodo ostali, 

dokler se ne bodo začeli uporabljati čipi. 

 

Jure Kristan:  

- je izpostavil, da je v gradivu nerazumljivo zapisano glede začetka izvajanja pogodbe s 

Papirservisom za odvzem bioloških odpadkov; 

- je menil, da mora biti v gradivu navedena kompletna poloţnica;  

- je predlagal, da bi lahko šli vsi bioodpadki v predelavo za biodiesel; 

 

Stane Štraus je povedal, da je bil Papirservis izbran na javnem razpisu, v katerem je določen 

90 dnevni rok za vzpostavitev pogodbenega razmerja. Cena za predelavo bioloških odpadkov 

na trgu je 58 evrov. 

 

Bojan Homan: 

- je glede na to, da ima on zabojnike postavljene izven ograje svoje hiše oz. ţe kar na 

odjemnem mestu, vprašal, kako bodo smetarji ocenili, kdaj je kakšen zabojnik za 

izprazniti; 

- je vprašal, kakšna je kazen za nepravilno ločevanje odpadkov v zabojnike. 

 

Stane Štraus je povedal, da bo Komunala Kranj zabojnike praznila vedno, ko bodo postavljeni 

na odjemnem mestu. Kazen za nepravilno ločevanje odpadkov bo 500 EUR na podlagi dveh 

predhodnih opozoril. Vse spremembe za posamezna gospodinjstva se bodo reševale direktno 

na Komunali Kranj. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Cena zbiranja in prevoza bioloških odpadkov znaša 0,042 EUR/liter/mesec. Cena velja od  

pridobitve pozitivnega strokovnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor. 

 

Cena odstranjevanja bioloških odpadkov znaša 0,047 EUR/liter/mesec. Cena velja od 

1.7.2010 dalje. 

 

Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH; 16 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŢANA). 
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15. INFORMACIJA O PROJEKTU GORKI 

 

Uvodno poročilo so podali Stane Štraus, podţupan, ki je predstavil, kako je projekt Gorki 

sestavljen, Mojca Kobentar, vodja PE Kanalizacija in čistilne naprave Komunale Kranj, je 

predstavila območja in omreţja kanalizacije. Boţa Kovač, K&Z svetovanje, je predstavila, 

kako bo potekal načrt izvedbe javnih naročil, ki bodo tekla po sklopih in terminski plan. V 

naslednjem tednu bodo na Ministrstvo za okolje in prostor oddali študijo izvedljivosti, ki naj 

bi šla v nadaljevanju na skupino Jaspers, ki je pooblaščena s strani Evropske komisije za 

usklajevanje tehničnega, vsebinskega in finančnega vidika celotno vlogo, katera gre potem v 

potrditev komisiji. 

 

 

Bojan Homan:  

- je menil, da bi morali po krajevnih skupnostih bolj podrobno predstaviti, kdaj se bo na 

območju posamezne KSKS pričelo graditi in kdaj bo zaključen projekt.  

 

Boţa Kovač je odgovorila, da terminskih planov za posamezne krajevne skupnosti še ni na 

voljo. Čistilna naprava mora biti zgrajena do konca leta 2014, da gre v šestmesečno poizkusno 

obratovanje, ki se mora izteči do konca leta 2015. 

 

Stane Štraus je dodal, da so za vsa območja razen Britof-Kokrica izdelani ţe PGD in PZI, kar 

je vse kar se potrebuje. Za severno območje Britof-Kokrica in čistilno napravo sta izdelana 

idejna projekta. 

 

Jure Kristan:  

- je vprašal, ali bo občina imela sredstva do leta 2015, da bo financirala izgradnjo 

kanalizacije na desnem bregu Save. 

 

Evstahij Drmota:  

- je vprašal, kakšni materiali se bodo vgrajevali in kdo bo imel kontrolo kvalitete.  

 

Mojca Kobentar je odgovorila, da se bodo vgrajevali polipropilenske cevi, največ se sedaj 

vgrajuje polietilena. Veliko je odvisno od priključkov kanalizacije. 

 

Na vprašanje stroškov, ki ga je postavil Beno Fekonja, je Boţa Kovač odgovorila, da so bili 

le-ti ocenjeni na podlagi projektov. 

 

 

 

16. POROČILO O OPRAVLJENEM DELU LAS (LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE) 

ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 

2009 

 

Poročilo je podal Mile Hodnik, predsednik Lokalne akcijske skupine.  

 

Odbor za druţbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o opravljenem delu LAS (Lokalne 

akcijske skupine) za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2009. 

 

Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim poročilom o opravljenem delu LAS 

(Lokalne akcijske skupine) za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2009. 
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Predlagajo, da se v bodoče pripravi poročilo, iz katerega bodo razvidni razlogi za porast 

zlorabe droge med občani. In, če je razlog v nezadostnih sredstvih, namenjenih za reševanje 

tovrstne problematike, naj se ţupanu predlaga povečanje  teh sredstev, kajti ceneje je 

preprečevati, kot zdraviti odvisnike od drog. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 23. uri. 
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