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Z A P I S N I K 

 

 

 

34. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 21. 5. 2014, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Mohor Bogataj. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Jernej Bizjak, Janez Bohorič, Stanislav 

Boštjančič, dr. Ilija Dimitrievski, Evstahij Drmota, Beno Fekonja, mag. Janez Frelih, mag. 

Branko Grims, Alojz Gorjanc, Bojan Homan, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Ludvik Kavčič, Darja 

Kovačič, Jure Kristan, Saša Kristan, Jože Lombar, mag. Andrejka Majhen, Nada Mihajlović, 

Matej Gal Pintar, Jakob Piskernik, Alenka Primožič, Nataša Robežnik, Vlasta Sagadin, mag. 

Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, Smiljana Vončina Slavec, Gregor Tomše, dr. Andreja 

Valič Zver, Klemen Valter, mag. Igor Velov in Peter Zaletelj. 

 

Odsoten je bil svetnik: Alojzij Potočnik. 

 

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

direktor občinske uprave, Mirko Tavčar – načelnik Urada za finance, Tatjana Hudobivnik – 

vodja Splošne službe v Uradu direktorja, Boštjan Gradišar – načelnik Urada za okolje in 

prostor, Janez Ziherl – načelnik Urada gospodarstvo in gospodarske javne službe direktorja, 

Brane Šimenc – načelnik Projektne pisarne, Svetlana Draksler  in Milena Bohinc – sodelavki 

v Uradu direktorja. 

 

Župan Mohor Bogataj je uvodoma povedal, da se planirata še dve seja, junijska in 

septembrskega. Če se bo zgodilo kaj nepredvidenega, bo sklical tudi sejo v mesecu avgustu. 

 

Na mizo je bil svetnikom in svetnicam posredovan seznam sklepov delovnih teles Sveta 

MOK. K 2. Točki Kadrovske zadeve so predložene zadeve A. Imenovanje predstavnika v 

Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske, B. Soglasje k imenovanju direktorja Lokalne 
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energetske agencije Gorenjske in C. Soglasje k imenovanju direktorice Zavoda za turizem 

Kranj. Pri 3. točki Premoženjske zadeve pri zadevi B. Prerazporeditev sredstev na NRP Dom 

KS Mavčiče je predlagana sprememba gradiva. Pri zadevi D. Letni načrt pridobivanja z 

nepremičnim premoženjem MOK za leto 2014 se je gradivo dopolnilo z dodatnim predlogom. 

K 3. točki Premoženjske zadeve se uvrstijo novi E. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra 

na zemljišču parcelna številka 558/10, k.o. 2136-Breg ob Savi in F. Predlog za nakup 

nepremičnine. Na mizo vam je dana dopolnitev gradiva k 4. točki Predlog cen storitve oskrba 

s pitno vodo. Spomnil je na zadnjo točko prejšnje seje Vprašanja, pobude in predlogi članov 

sveta, ki ni bila izvedena in za katero predlagam, da se obravnava v okviru taiste točke na 

današnji seji. 

 

Razprave na predlog dnevnega reda ni bilo, zato je dal predsedujoči dal na glasovanje 

naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 33. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.4.2014 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve 

4. Predlog cen storitve - oskrba s pitno vodo 

5. Poročilo o stanju projekta Gorki in projekta Vodovod Bašelj-Kranj  

6. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 33. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

23.43.2014 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 33. seje je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave. Na seji je 

bilo sprejetih 10 sklepov, vsi so izvršeni oziroma v izvrševanju.  

 

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje 

naslednji 

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 33. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.4.2014 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

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

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Imenovanje predstavnika v Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske 

 

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

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

 

SKLEP:  

 

Za predstavnico ustanovitelja se v Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske imenuje Tatjana 

Jaklić Kitić,  Zasavska cesta 20, Kranj. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

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

 

 

B. Soglasje k imenovanju direktorja Lokalne energetske agencije Gorenjske 

 

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

in imenovanja.  

 

Razprava:  

 

Stane Boštjančič:  

- Nesprejemljivo je, kako je gradivo za točki B in C prišlo na mestni svet. Kandidatov pri 

obeh zadevah je bilo več in so izpolnjevali pogoje. Glede na to, da je dokumentacija v 

zvezi z zadevo na vpogled v Službi za mestni svet v Uradu direktorja, je predlagal, da se 

zadevi preložita na naslednjo sejo. V bodoče naj gre vse gradivo na mestni svet, ali pa 

omogoči svetnikom vpogled v zadevo pred samo obravnavo.  

 

Saša Kristan:  

- Razgovore s kandidati je vodil svet zavoda na podlagi točkovnika. Svet zavoda je tudi 

podal predlog za imenovanje kandidata za direktorja posameznega zavoda. V svetih 

zavodov ima občina svoje predstavnike, ki pa jim morajo zaupati, saj jih je imenoval 

mestni svet. 

 

Matej Gal Pintar:  

- Kot predsednik Sveta Zavoda za turizem Kranj je povedal, da so vso dokumentacijo 

dostavili na občino. V dokumentaciji so občutljivi podatki, zato ste najbrž ocenili, da je 

možen individualen vpogled. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Kot svetnik ima pristojnost in odgovornost odločati o zadevah. Želi videti dokumentacijo 

in dokler je ne bo videl ne bo mogel dogovorno odločati.  

 

Vlasta Sagadin:  

- Po eni strani ima svetnik Boštjančič prav, po drugi strani pa postopek vodi svet zavoda. 

Izrazila je zaupanje svetom zavodov oz. predstavnikom mestnega sveta, da so korektno 

sodelovali pri izbiri kandidata. Mogoče bi bila lahko navedena vsaj imena kandidatov v 

obrazložitvah. Glasovala bo za. 

 

Klemen Valter:  

- Menil je, da je treba zaupati predstavnikom svetov zavodov oz. samemu svetu zavoda do 

določene mere. Če je pa svet zavoda naredil napako pri točkovanju, merilih in drugo, bo 
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od tega sklepa dalje v veljavi pravno sredstvo pritožbe in se bo naprej razčiščevalo. Za 

mestni svet bi bilo preveč, da bi se ukvarjal s tem, koliko točk je dobil posamezen 

kandidat. V tem primeru lahko imenuje direktorje zavodov kar mestni svet in ne svet 

zavoda. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj daje soglasje k imenovanju mag. Antona Pogačnika za direktorja 

Lokalne energetske agencije Gorenjske za mandatno obdobje 1.9.2014 do 1.9.2018. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

 

C. Soglasje k imenovanju direktorice Zavoda za turizem Kranj 

 

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

in imenovanja.  

 

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

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj daje soglasje k imenovanju Natalije Polenec za direktorico Zavoda za 

turizem Kranj za mandatno obdobje 1.10.2014 do 30.9.2018. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Prerazporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije na PP170503 Razvojni 

programi – razpis za sofinanciranje stroškov najemnin v starem Kranju 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe in povedal, da gre za prerazporeditev v višini 20.000 EUR. V starem mestnem jedru je 

okrog 60 praznih poslovnih prostorov v pritličnih legah in za najemnike teh prostorov je 

namenjeno to sofinanciranje. Stanje v starem Kranju se slabša in to je ena od možnosti 

pomoči. Tak korak se je kot dober izkazal v občini Velenje in v avstrijskem Beljaku, kjer 

sofinancirajo polovico najemnin. Prijavitelji bodo lahko samostojni podjetniki, mikro, mala in 

srednja velika podjetja organizirani kot gospodarska družba s sedežem v Mestni občini Kranj 

oziroma lokacijo enote. Poudaril je, da je ukrep nujen. 

 

Stališča komisij: 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da komisija ni imela 

pripomb. 
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Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo je povedala, da se je komisija seznanila z 

gradivom in sprejela sklep, da se s predlaganim sklepom ne strinja, ker so menili, da gre za 

nelojalno konkurenco. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se komisija prav tako 

ni strinjala s predlaganim ukrepom, ker ni videla učinka. Če pa bo, pa želijo, da se jim ga 

predstavi. 

 

Razprava: 

 

Mag. Igor Velov:  

- Povedal je, da je vesel, da se karkoli naredi za mestno jedro, zmotilo pa ga je, da bo to 

podeljeno tistim, ki bodo opravljali gospodarsko dejavnost in menil, da to ni pravo merilo. 

Pravo merilo bi moralo biti kdo bo dal vsebino v mestno jedro. Mogoče bodo delavnice za 

otroke ali nevladne organizacije. Mesto je lepo, v mestu pa manjka vsebina, dogodki. 

Povedal je še, da bo zadevo podprl, če ne bo šlo za gospodarsko dejavnost, drugače pa se 

bo zadržal. 

 

Ludvik Kavčič: 

- Povedal je, da so o zapolnitvi mestnega jedra razpravljali na obrtni zbornici in ugotovili, 

da bi morali v mesto pritegniti mlade. Na BSC se izobražuje 10 mladih, ki bodo konec 

poletja prišli na trg in predlagali so jim, da bi lokale dobili v mestu. Predlagal je, da jih s 

pogoji seznani nekdo iz občinske uprave. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Menila je, da bo občina s pogoji razpisa določila smernice v kaj bi se namenilo 20.000 

EUR. Lahko se bo šlo za spodbujanje malih obrti ali storitvenih dejavnosti. Predlagala je, 

da bi se v mestno jedro naselile storitvene dejavnosti, spodbujale naj bi se dejavnosti, ki so 

nekoč že bile v starem Kranju, na primer butično prodajo. Ni pa se strinjala s tem, da bi se 

spodbujalo enkratne dogodke, ker za to skrbi Zavod za turizem Kranj in prireditvene 

dejavnosti so utečene. Zavzela se je za permanentne dejavnosti, take da bo lokal odprt 

vsak dan, čez cel teden. Pridružila se je pobudi o privabljanju mladih v mestno jedro, 

vendar pa je potrebno upoštevati tudi starejše prebivalstvo, ki bi raje prišlo v mesto, kot v 

velika nakupovalna središča. Občina bo imela veliko odgovornost, kaj želi v mestnem 

jedru. Komisija naj pripravi dober razpis.  

 

Alojz Gorjanc: 

- Strinjal se je s predgovorniki in menil, da je 20.000 EUR potrebno investirati v razvoj 

mesta. Razpis je potrebno narediti tako, da v mesto pride trgovina, obrtniki ne pritegnejo 

toliko ljudi, kot trgovina. Če bi se vrnile trgovine v mesto, bi mesto oživelo. 

 

Nada Mihajlović: 

- Podprla je predlog, ker če že ves čas govorijo, da je potrebno nekaj narediti, potem naj 

končno nekaj storijo. Znesek 20.000 EUR proti 20 milijonom, ki so bili vloženi v obnovo 

mestnega jedra je zanemarljiva številka. Ljudje so naveličani velikih nakupovalnih 

centrov in iščejo butične trgovine, ki so bolj prijazne. 

 

Evstahij Drmota: 

- Povedal je, da podpira predlagani sklep. 
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Dr. Ilija Dimitrievski: 

- Povedal je, da je bila prej Komisija za gospodarstvo izpuščena, se pa strinja s predlogom. 

 

Nataša Robežnik: 

- Menila je, da je ideja dobra, vendar pa je premalo podatkov. Ne ve se v kaj bo šel denar, 

ni celostne slike. Zanimalo jo je ali je bila narejena kakšna analiza, kaj se pričakuje od 

tega. Poudarila je, da je škoda, da se omejuje samo na gospodarsko dejavnost, ker so lahko 

zanimivi tudi javno zavodi in nevladne organizacije, ki mogoče lahko prinesejo več kot 

trgovina v mestno jedro. Poudarila je, da se ne bi omejevala samo na gospodarstvo ampak 

bi razširila. Menila je, da bi bilo potrebno dobro razmisliti in obdelati strategijo razvoja in 

jo dopolniti. 

 

Janez Ziherl, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 

- Povedal je, da ni našteval pogojev razpisa in meril, ki so v razpisu in poudaril, da so 

izvzeti nekateri sektorji, kot so kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo, rudarstvo, oskrba z 

električno energijo, plinom in paro, vodo in tako naprej. Takih dejavnosti ne bo v 

mestnem jedru. Merilo je tudi starost podjetja, trajanje najemne pogodbe, pomen 

dejavnosti prijavitelja na ekonomsko življenje starega Kranja in ta merila bo delovna 

skupina za oživljanje mestnega jedra točkovala in se opredelila do posameznih. Glede 

nelojalne konkurence je povedal, da gre za državno pomoč in občina ki bo pripravljala 

razpis mora pridobiti mnenje Ministrstva za finance in poslati razpis v mnenje z vsemi 

pogoji. Ministrstvo da na to soglasje. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Menil je, da je podžupanja Nada Mihajlović s tem, da je bilo v mestno jedro vloženih 20 

milijonov pohvalila, da se je v preteklih letih veliko naredilo za mestno jedro, sploh če se 

upošteva, da je bil velik del teh sredstev pridobljen iz evropskih sredstev.  

 

Janez Bohorič: 

- Predlagal je, da se v tretjem odstavku predloga gospodarska dejavnost nadomesti s svojo 

dejavnost in se upošteva vso razpravo in je zadeva rešena. Z gospodarsko dejavnostjo se 

izbor zoži in glede na razpravo so lahko tudi druge dejavnosti zanimive, zato naj se to 

popravi. 

 

Dr. Andreja Valič Zver: 

- Zanimalo jo je kaj naj bi to pomenilo in prosila za točno definicijo in menila, da v je v 

Kranju gospodarstvo zelo opustošeno in ta sklep je razumela tako, da se spodbuja 

gospodarstvo. 

 

Janez Bohorič: 

- Pojasnil je, da so v razpravi  opozorili na to, da ni samo gospodarska dejavnost tista, ki je 

lahko zanimiva za obuditev mestnega jedra. Menil je, da bi se morala razprava navesti v 

zapisniku, občinska uprava pa naj jo upošteva. Pojem gospodarska dejavnost je preozek, 

da bi zavzel vse dejavnosti, ki se lahko odvijajo v mestnem jedru 

 

Dr. Andreja Valič Zver: 

- Menila je, da opredelitev »svoja dejavnost« ni ustrezna. 
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Mag. Igor Velov:  

- Poudaril je, da se to dela zato, da bi se oživilo mestno jedro in predlagal, da se stavek 

dopolni z naslednjim besedilom: »ki bodo v do sedaj praznih poslovnih prostorih 

opravljali dejavnosti, ki pripomorejo k oživljanju mestnega jedra.« Menil je še, da bo 

komisija vedela, kaj pripomore k oživljanju mestnega jedra in bo pravila tako postavila. 

 

Župan Mohor Bogataj se je strinjal z dopolnitvijo svetnika Igorja Velova in dal na glasovanje 

naslednji 

 

SKLEP: 

 

Iz proračunske postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – svet, podkonta 409000 

Splošna proračunska rezervacija se za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje stroškov 

najemnin v starem Kranju zagotovi sredstva na postavki 170503 Razvojni programi, podkontu 

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 20.000 EUR.  

 

Sprejeto z  večino glasov ( 25 PRISOTNIH: 21 ZA, 2 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

B. Prerazporeditev sredstev na NRP Dom KS Mavčiče 

 

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

občinska uprava prejela vlogo KGZ Sloga za odkup nepremičnine, poslovne stavbe zadružni 

dom v Mavčičah s funkcionalnim zemljiščem. Mestna občina Kranj je s pogajanjem dosegla 

ceno 301.737 EUR, čeprav je bila sodna cenitev v aprilu 2014 višja in sicer 342.200 EUR. V 

veljavnem proračunu je na NRP dom KS Mavčiče že zagotovljenih 250.000 EUR. Ker 

manjka 52.000 EUR je predlagal, da se iz NRP komunalna infrastruktura GORKI, II. faza iz 

podNRP-ja Komunalna infrastruktura Kokrica prenese manjkajoča sredstva za nakup Doma 

KS Mavčiče. Na aglomeraciji Kokrica je trenutna dinamika porabe nekoliko zaostaja in ocena 

realizacije bo upoštevala, da bo realizacija kljub prerazporeditvi 52.000 EUR realizirana. 

 

Stališča komisij: 

 

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

prerazporeditvijo. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da komisija ni imela 

pripomb. 

 

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

potrdila predlog. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo je povedala, da se je komisija seznanila z 

gradivom, strinja se z nakupom prostorov, vendar pa bodo zdaj manjkajoča sredstva 

prerazporejena iz drugega NRP-ja, kot je bilo pojasnjeno na komisiji in nimajo pripomb. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnost je povedla, da se komsija strinja z 

nakupom. 

 

Razprava: 
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Mag. Andrej Šušteršič: 

- Zanimalo ga je  kaj bo v prostorih, ko se bo dom kupil. 

 

Alojz Ješe: 

- Pojasnil je, da v Mavčičah ostajajo brez krajevnega doma. Del tega doma so zgradili 

krajani, del ga je zgradila zadruga. Dom ki so ga imeli za krajevne potrebe so dali v 

uporabo za potrebe vrtca in v njem so tri skupine vrtca. To bo v bodoče krajevni dom, 

urejeno bo nekaj prostorov.  

 

Župan Mohor Bogataj: 

- povedal je, da sta govorila s svetnikom Ješetom in dom bodo krajani obnovili s 

prostovoljnim delom, tako da naj ne bi bilo večjih investicij za proračun Mestne občine 

Kranj. Poudaril je, da je enkratna priložnost, da se dom kupi, ker v nasprotnem primeru ga 

lahko kupi kdo drug. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- vprašal je zato, ker je objekt v slabem stanju in tak objekt je lahko potem breme za 

proračun, če pa ga bodo obnovili na omenjen način. Pojasnil je, da ga je to zanimalo 

zaradi pomanjkanja prostora za vrtec in šolo. 

 

Mag. Branko Grims: 

- pojasnil je, da takrat ko je bilo nujno, je krajevna skupnost odstopila lastne prostore za 

potrebe vrtca in prav bi bilo, da zdaj, ko je možnost dobijo ustrezne prostore. Za ugodno 

ceno je možno dobiti objekt in sorazmerno veliko pripadajoče zemljišče. Sam osebno in 

SDS nakup enotno podpira.  

 

Mag. Igor Velov: 

- Zanimalo ga je za kaj je bilo v proračunu planiranih 250.000 EUR in želel vedeti ali je 

bilo slabo planirano ali som se slabo pogajali. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Pojasnil je, da so se dobro pogajali, ker so izpogajali bistveno manjšo vrednost, kot je bila 

tržna cena. Ob pripravi proračuna pa ni bilo možno oceniti. Menil je, da je nakup ugoden 

in občinska uprava ga podpira. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Motilo jo je, ker so na komisiji za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč 

obravnavali drugačen sklep, kot je predložen na mizo. Sredstva se prenašajo iz NRP-ja 

Kokrica in ne iz Pot na Jošta. Cena se ji je zdela previsoka in menila, da bi bilo potrebno 

vztrajati na nižji ceni. Zmotilo jo je tudi to, da se nakup opravlja zdaj, ko se varčuje na 

vseh postavkah. Menila je, da Mavčiče in vasi za Savo bolj potrebujejo boljšo cesto, ker je 

varnost na obstoječi cesti grozna. Cene nepremičninam padajo in mogoče bo čez čas ta 

nepremičnina še cenejša. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Pojasnil je, da je bilo v proračun za leto 2014 namenjeno 250.000 EUR za nakup tega 

doma. Prišlo je do razkoraka v ceni, vendar je ta še vedno ugodna. 
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Mag. Igor Velov: 

- Povedal je, da bo glasoval za, ker je prav, da se kupi dom. Ko pa so sprejeli proračun so 

dovolili zadolžitev za projekt GORKI, zdaj pa je to že tretji sklep, kjer se iz projekta 

GORKI prerazporeja za neko drugo stvar. Zanimalo ga je ali je to prav in menil, da to ni v 

redu. Zadolžitev je bila za projekt GORKI, zdaj pa naj bi na tem projektu ostajala 

sredstva, kar pomeni, da je bila zadolžitev prevelika. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Pojasnil je, da gre v tem primeru le za prerazporeditev sredstev in ne za zadolževanje. 

 

Alojz Ješe: 

- Povedal je, da se o tem domu pogovarjajo že več let. Če se zamudi to priložnost, se bo 

podrlo vaško jedro. Pred leti je bilo v vrtcu 34 otrok in zaradi potreb so za vrtec namenili 

prostore krajevne skupnosti, najprej en del potem še drug del dvorane, stanovanje. V vrtcu 

je zdaj 90 otrok. Imajo interes, da pridejo do tega doma v kakršnem koli stanju je. Krajani 

pa so pripravljeni popraviti dom. 

 

Nada Mihajlović: 

- Podprla je predlagani sklep. Krajevne skupnosti velikokrat očitajo, da se na račun mesta 

zanemarja vaška jedra. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Poudaril je, da nihče ni proti, vendar ima pomislek glede prerazporeditve in prosil za 

pojasnilo načelnika urada za finance. Pri zadolževanju je bilo le-to vezano na GORKI, 

zdaj pa se iz tega prerazporeja in želel pojasnilo. 

 

Mirko Tavčar. Načelnik Urada za finance: 

- Pojasnil je, da zadolžitev v Odloku o proračunu za leto 2014 ni vezana na projekt ne na 

GORKI ne na Bašelj, ampak v skladu z zakonom na vse projekte v okviru NRP za leto 

2014. Večji del zadolžitve bo namenjen tema dvema projektoma do potrebne višine. 

 

Peter Zaletelj: 

- Podprl je nakup objekta, ker je ocenil, da je prilika zelo dobra in tudi zato, ker se s tem 

oblikuje vaško jedro. V Stražišču je v center vasi postavljen avtosalon Vrtač, ki pa po 

njegovem mnenju tja ne spada. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Iz proračunske postavke 231007 Oskrba z vodo – investicije in invest. transfer, NRP 

40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600128 Ko. inf. Kokrica, 

podkonto 420401 Novogradnje prerazporedijo sredstva v višini 26.000 EUR in iz proračunske 

postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, NRP 40600172 Komunalna 

infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600128 Ko. inf. Kokrica, podkonto 420401 

Novogradnje sredstva v višini 26.000 EUR, se zaradi zagotovitve sredstev za nakup poslovne 

stavbe Zadružnega doma v Mavčičah s funkcionalnim zemljiščem, ki prestavlja stavbo z ID 

2139-182 v skupni neto površini 697,17 m2 in zemljiščem parc. št. 7/2, 8/1, 8/2, 148/5 in 

152/2, k.o. 2139 – Mavčiče v skupni izmeri 2.586 m2 na NRP 40600052 Dom KS Mavčiče, 
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proračunske postavke 211001 Poslovni prostori – investicije, podkonto 420099 Nakup drugih 

zgradb in prostorov, prerazporedijo sredstva v skupni višini 52.000,00 €. 

 

Sprejeto z  večino glasov ( 30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014 –

dopolnitev 

 

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

povedala, da gre za prodajo dela obcestnega zemljišča, ki ne služi cestnemu telesu in pomeni 

zaokrožitev privatnih zemljišč. Druga je zemljišče pod dvema propadajočima stavbama v 

Kokrškem logu, ki  sta v lasti Sloge. Za obe nepremičnini sta predsednika krajevnih skupnosti 

dala soglasje za prodajo. 

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da je komisija v okviru svojih pristojnosti podprla vse predlagane sklepe. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance je povedal, da se strinjajo s predlaganimi 

sklepi. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da komisija ni imela 

pripomb. 

 

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

potrdila predlog. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo je povedala, da se je komisija z gradivom 

seznanila in predlagala, da se predhodno opravi razgovor s predsednikom KS Kokrica. 

 

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

predlog sklepa, prav tako podpirata sklep predsednika krajevnih skupnosti Primskovo in 

Kokrica. 

 

Razprava: 

 

Mag. Igor Velov: 

- Menil je, da se bo moral svet odločiti glede pristojnosti ali predsedniki krajevnih 

skupnosti dajejo soglasje ali mnenje. Pred časom, ko je šlo za prodajo v Besnici in je 

prišlo do pritožbe mnenje krajevne skupnosti ni bilo pomembno. Povedal je še, da bo 

zadevo podprl, motil pa ga je način predstavitve. Zanimalo ga je zakaj ni možno v naprej 

oceniti, da bi svetniki vedeli ali bo šlo za javno dražbo ali pogodbeno dogovorjena cena in 

neposredna pogodba. Zadeve je potrebno predstaviti kot so. Na Primskovem gre za 

zemljišče, ki je pod hišo in normalno je, da se proda zemljišče lastniku hiše, ker drugače 

bi prišlo do problema. Zanimalo ga je zakaj se zadeve ne da rešiti z direktno pogodbo. 
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Tatjana Hudobivnik: 

- Pojasnila je, da če bo cenitev pod 20.000 EUR se lahko sklene neposredna pogodba, če pa 

bi višja pa je potrebna javna dražba, ker zakon druge variante ne dopušča. Cenitev pa ni 

bila opravljena, ker so se s Slogo pogajali še v ponedeljek in cenilec do pošiljanja gradiva 

cenitve ni uspel narediti. Cenitev bo opravljena naknadno. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Predlagal je, da se najprej opravi cenitev, z odločitvijo pa naj se počaka še en mesec.  

 

Tatjana Hudobivnik: 

- Pojasnila je, da je Sloga ob pogajanjih za dom v Mavčičah pogojevala, da ceno za dom 

spusti, Mestna občina Kranj pa jim v zameno proda zemljišče pod njihovimi objekti. Ker 

pa ni cenitve se ne ve kakšen bo način prodaje. Zadeva se mudi, ker drugače lahko pade 

tudi prodaja doma v Mavčičah. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Menila je, da je v tem primeru potrebno narediti vse, da bo parcelo res odkupila Sloga in 

zato ne morejo govoriti o javni dražbi. Potrebna je cenitev in posle naj se sklene v 

kompletu. 

 

 Mag. Igor Velov: 

- Izrazil je bojazen, da bo v primeru dražbe prišlo do problema , ker bo zemljišče kupil 

nekdo tretji in lahko pade tudi prodaja doma v Mavčičah. Tega pa ni želel in tako ne bo 

glasoval. Želel je, da gre za direktno prodajo. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Pojasnil je, da cenitev še ni bila opravljena, ker so pogajanja tekla do zadnjega. Po vsej 

verjetnosti bo cenitev pod 20.000 EUR, kar pomeni, da bo prišlo do neposredne pogodbe. 

Ker pa cenitve še ni, je zaradi zakona potrebno navesti, da če bo cena nad 20.000 EUR bo 

opravljena javna dražba. 

 

Igor Velov: 

- Želel je, da se sklep dopolni: »v kolikor bo cenitev višja od 20.000 EUR in bo potrebna 

javna dražba, mora o tem še enkrat sklepati Svet Mestne občine Kranj.« 

 

Tatjana Hudobivnik: 

- Predlagala je, da se sklep dopolni z besedo: »način prodaje je direktna prodaja, 

neposredna pogodba«. V primeru, da bo cena čez 20.000 EUR je potrebno zadevo v 

skladu z zakonom ponovno obravnavati na mestnem svetu.  

 

Vlasta Sagadin: 

- Zanimalo jo je ali gre za kakšno reševanje težav zadruge Sloga. 

 

Tatjana Hudobivnik: 

- Pojasnila je, da je to zadruga in da Mestna občina Kranj kupuje nepremičnino, ker je 

izrazila interes po nakupu te nepremičnine.  

 

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

svetnika Velova dopolnjen  
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SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2014. 

V kolikor bo cena zemljišča na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za nepremičnino 

parc. št. 178/6, k.o. 2120-Primskovo presegala 20.000,00 EUR, mora Svet Mestne občine 

Kranj ponovno sklepati o prodaji nepremičnine. 

 

Sprejeto z  večino glasov ( 30 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

D. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

dopolnitev 

 

Uvodno pojasnilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja in 

povedala da gre za zemljišče, ki predstavlja del kategorizirane javne ceste za potrebe projekta 

GORKI II. faza, zemljišče ob domu KS Primskovo, kjer je lastnik Sloga, dom KS Mavčiče in 

zemljišče v Zgornji Besnici, ki je potrebno za izgradnjo vodovod Javornik. 

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da je komisija podprla predlagane sklepe. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance je povedal, da se strinjajo s predlaganimi 

sklepi. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da komisija ni imela 

pripomb in opozoril na napako v besedilu. 

 

Tatjana Hudobivnik: 

- Pojasnila je, da je prišlo do tipkarske napake. V prvem odstavku obrazložitve pri 

nepremičnini  - poslovna stavba zadružnega doma v Mavčičah s funkcionalnim 

zemljiščem je besedilo od »...skupni izmeri 2.586 m2« naprej odveč. 

 

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

potrdila predlog. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo je povedala, da se je komisija seznanila z 

gradivom.  

 

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

predlog sklepa. 

 

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

 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za 

leto 2014. 

 

Sprejeto z  večino glasov ( 30 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

E. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču  

 

Uvodno pojasnilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja in 

pojasnila, da gre za zemljišče na Drulovki za katerega je bil na prejšnji seji sprejet sklep, da se 

proda. To zemljišče je bilo konec lanskega leta, ko so se zaradi napovedanega davka na 

nepremičnine prenašala zemljišča v javno dobro, zato je za to zemljišče potreben izvzem iz 

javnega dobra. Za izvzem je dala KS Orehek Drulovka pisno soglasje. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parc. št. 558/10 k.o. 2136 – Breg ob 

Savi. 

 

Sprejeto z  večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

F. Predlog za nakup nepremičnine 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne in povedal, da gre za 

sredstva za izgradnjo vodohrana na Javorniku, za odkup dveh zemljišč. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Za potrebe izgradnje drenažnega zajetja z rezervoarjem Javornik se odkupi del zemljišča parc. 

št. 882/29, k.o. 2128 – Zgornja Besnica v približni izmeri 467 m2, last Damjana Snedca, za 

ceno 9,90 €/m2, pri čemer ta vrednost vključuje tudi služnost dostopa do drenažnega zajetja z 

rezervoarjem, ki bo postavljen na zemljišču parc. št. 882/29, k.o. 2128 – Zgornja Besnica. 

Nadalje se po enaki ceni odkupi del zemljišča 882/30 v izmeri cca. 300 m2, k.o. 2128 – 

Zgornja Besnica, last Marka Udirja. Sredstva za nakup zemljišč in za pridobitev služnosti so 

zagotovljena na NRP 40600189 Vodovod Javornik. 

 

Sprejeto soglasno ( 27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

4. PREDLOG CEN STORITVE – OSKRBA S PITNO VODO 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe. Na predlog Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo so bile na 

mizo posredovane tudi dodatne obrazložitve.  
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Stališča komisij:  

 

Evstahij Drmota, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitve – oskrba s pitno vodo s pripombo, da se 

podajo bolj podrobna pojasnila o načinu predstavitve elaborata. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko Predlog cen storitve 

oskrba s pitno vodo, se z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se ne strinja s predlaganim gradivom občinske uprave.  

 

Razprava:  

 

Peter Zaletelj:  

- Kot član Skupščine Komunale Kranj je poudaril, da so Svet ustanoviteljev in občinski 

sveti občin ustanovitelji že v decembru 2013 in v januarju 2014 o delitvi premoženja 

občin in sklep o oblikovanju enotne cene omrežnine in vodarine na celotnem območju, ki 

ga pokriva Komunala Kranj. Sklep o delitvi premoženja je bil izdelan po metodi delitve 

premoženja po deležih, kar je bilo za Mestno občino Kranj bolj ugodno. Enotna cena je 

bila pogojena z uredbo in njeno metodologijo, ki deli ceno na omrežnino in vodarino. 

Omrežnina je odvisna od priključka, vodarina pa od m3 porabljene vode. Ko je razmišljal 

o načinu postavitve cene, je to primerjal s plačilom elektrike, plina in podobno. V vseh teh 

primerih je cena razdeljena na priključnino in porabo. Metodologija je dobra in primerna 

za kranjsko občino. Tudi izračun za posamezna gospodinjstva je primerno. Menil je, da je 

nesmiselno zmanjševati sredstva oz. nepotrditi te cene vode, ker bodo sicer imeli 

dolgoročno imeli težave z vodovodnim omrežjem.  

 

Mag. Branko Grims:  

- Vprašal je, ali ne bi bilo smiselno glede na to, da so bila med občinami nekoliko različna 

mnenja o načinu pristopa k reševanju te zadeve, da bi počakali na podpis ustreznega 

sporazuma Sveta ustanoviteljev in bi šele potem dokončno odločali na seji mestnega 

sveta.  

 

Dr. Ilija Dimitrievski:  

- Svetniška skupina SD je razpravljala o tej tematiki in podpira predlog. Predlog je bolj 

pravičen in enakomernejše porazdeljeni stroški. Metodološki pristop je boljši in zaradi 

tega ga podpirajo. 

 

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

 

SKLEPE:  

 

1. Potrdi se elaborat o oblikovanju cen storitve oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter 

občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko.  

2. Potrdijo se cene storitve oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj:  

- Vodarina 0,44 EUR/mesec brez DDV 

- Omrežnina voda 4,20 EUR za DN 20 na mesec brez DDV 



15 

 

3. Cene začnejo veljati s sklenitvijo medobčinskega sporazuma o ureditvi lastništva, 

upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske javne infrastrukture za 

oskrbo s pitno vodo.  

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 15 ZA, 1 PROTI, 10 VZDRŽANIH). 

 

 

5. POROČILO O STANJU PROJEKTA GORKI IN PROJEKTA VODOVOD BAŠELJ 

– KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne.  

 

Župan Mohor Bogataj je dodal, da so včeraj tudi uradno razglasili začetek gradnje čistilne 

naprave v Kranju. Zadeva poteka po planih. Do konca leta 2015 mora biti 95 % kanalizacije 

priključene na čistilno napravo. Gradbeno dovoljenje pa zamuja tri do štiri mesece zaradi 

znanih zadev, civilnih iniciativ. Namen je zadevo uspešno v rokih izpeljati do konca.  

 

Stališča komisij:  

 

Evstahij Drmota, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Poročilom o stanju projektu Gorki in projekta Vodovod Bašelj – 

Kranj. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s Poročilom o stanju projekta Gorki in projekta 

Vodovod Bašelj – Kranj. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Poročilom o stanju projekta GORKI in projekta 

Vodovod Bašelj-Kranj. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Poročilom o stanju projekta GORKI in projekta 

Vodovod Bašelj-Kranj – Maj 2014. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom.  

 

Razprava:  

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Opozorila je na previdnost glede vseh formalnosti proti koncu leta 2015, tudi v 

dokumentih, ki se zdaj podpisujejo, da se finančna sredstva lahko pravočasno črpajo. 

 

Po končani razpravi je župan Mohor Bogataj odgovoril svetnici Slavčevi, da se v občinski 

upravi zavedajo odgovornosti. Ekipa dela, zaposlenih je šest novih usposobljenih ljudi, ki 

intenzivno delajo na tem projektu. Potem je dal na glasovanje naslednji  
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SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj se seznani s Poročilom o stanju projektov GORKI – 2. sklop in 

Vodovodnega omrežja Bašelj – Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA).  

 

 

6. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA 

 

1. Nada Mihajlović:  

- Preko medijev imajo možnost spremljati stisko in težave tistih milijonov ljudi na 

poplavljenih območjih Srbije, Bosne in Hrvaške. Mestna občina Kranj je z nekaterimi 

občinami iz teh območju tudi pobratena. Dala je pobudo, da tudi občina Kranj pomaga 

najbolj ogroženi občini v višini 3.000 €. Strokovne službe bodo našle prave kriterije, da 

bodo dodelili pomoč najbolj ogroženi občini. Tudi sama je nakazala finančna sredstva in 

nesla materialno pomoč. 

 

Župan, Mohor Bogataj, je povedal, da so sami, tudi on, pomagal, kupil in nesel pomoč. Trije 

kamioni so bili iz Kranja že poslani, po eden za Kotor Varoš, za Banja Luko in za Zemun. 

Pobuda nosi finančne posledice, zato je župan predlagal, da gredo sredstva iz splošne 

proračunske rezervacije. 

 

Bojan Homan:  

- Podpira idejo podžupanje Mihajlovićeve, vendar je skeptičen, kako ta sredstva pravično 

razdeliti. Predlagal je, da se pomoč nudi v materialu in ne v denarju.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je uprava že v ponedeljek stopila v 

kontakt z vsemi pobratenimi občinami in jih v imenu župana povprašala kakšno vrsto pomoči 

potrebujejo. Odgovorili so nam, da rabijo od jogijev, plenic, vode,…Občina je do sedaj 

plačala tri prevoze že zbrane materialne pomoči. Če bi bil izglasovan tak sklep v višini 3.000 

€, lahko občina nabavi ta material, ki ga potrebujejo te tri občine in se ga s humanitarno 

pomočjo lahko pošlje na območja, ki to potrebujejo. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Iz splošne proračunske rezervacije se nameni 3.000 € sredstev za materialno pomoč v 

poplavah najbolj ogroženim pobratenim občinam iz Hrvaške, Bosne in Srbije. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

2. Janez Bohorič:  

- Opozoril je kolege svetnike in svetnice, da se izteka rok za oddajo predlogov za nagrade 

in priznanja Mestne občine Kranj. Poziva vse tiste, ki imajo namen oddati predlog, da ga 

čim prej posredujejo.  

- Pri geodetskem merjenju Poti v Bitnje od št. 14 do 34 so se sestali vsi lastniki zemljišč, ki 

mejijo na to pot. Lastniki dajejo pobudo za prometno ureditev nevarnega odseka te poti. 

Križišče iz glavne ceste je nepregledno, stop znak je preraščen z grmovjem, cela pot je v 
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coni omejitve 30 km/h. Predlagajo, da bi na tej poti postavili dodatno opozorilno tablo, 

odstraniti in znižati ograje, ki zmanjšujejo preglednost, urediti cestno razsvetljavo s 

solarnimi svetilkami.  

 

3. Jure Kristan:  

- K predlogu svetnika Bohoriča je dodal, da je bilo to križišče iz glavne ceste na Pot v 

Bitnje od 14 do 34 že s strani krajevne skupnosti predlagano za ureditev in naslovljeno na 

ustrezne službe v občini. 

- Na mizo je posredoval novičko o včerajšnjem dogodku v Industrijski coni Laze, ko je 

prišlo do večjega izlitja olj v potok. Prišlo je do hudega onesnaženja.  

 

Župan Mohor Bogataj je odgovoril, da je imel zadnjič sestanek s predstavniki podjetij. 

Dogovorili so se, da se nadaljuje projekt urejanja komunalne infrastrukture na območju Laz in 

Stražišča. Izvajajo se meritve izcednih vod. O tem bo seznanjena tudi civilna iniciativna in 

krajani. Naslednji teden naj bi si ogledali območje odloženih sodov z nevarnimi odpadki, ki 

so jih odložili pred 40imi leti. 

 

Jure Kristan: 

- Pri Globusu je razširil svoj zimski vrt gostinski lokal. Zanimalo ga je, ali je ta lokal 

pridobil vsa dovoljenja za to razširitev, ali so odkupili zemljišče, ker se je dejansko razširil 

na javno površino oz. ploščad. Na tej ploščadi je bil postavljen kip, ki je sedaj prestavljen.  

- Predlagal je, da Mestna občina Kranj naslovi na lastnike zgornje etaže Globusa vprašanje, 

kaj se bo z objektom do dokončne ureditve zgodilo in kdaj bo objekt zaključen.  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da je imela občina z lastniki Globusa kar nekaj razgovorov. 

V Globusu je še 2.500 m2 prostih razpoložljivih površin in za to nimajo kupca. Občina bi 

želela, da se ta prostor zapolni in da objekt dokončno zaživi. Občina tudi nima sredstev, da bi 

odkupila te prostore za namen glasbene šole. Pri iskanju kupca pomaga tudi Gorenjska banka, 

ki ima hipoteko na tem delu nepremičnine. 

 

4. Mag. Andrej Šušteršič:  

- Vprašal je, kako poteka adaptacija in poraba evropskih sredstev za Osnovno šolo na 

Orehku. Po informacijah šola s temi sredstvi ne bo obnovljena v planiranem obsegu, se 

pravi streha in primerne učilnice.  

- Krajevna skupnost Orehek Drulovka je včeraj naslovila dopis na občino za ureditev in 

umiritev prometa na Kutinovi ulici. Vsi stanovalci te ulice in krajevna skupnost se 

strinjajo, da je treba to urediti, ker gre za prometno obremenjenih ozkih ulic v krajevni 

skupnosti. Želel je, da občina prouči zadevo in primerno uredi.  

- Predlagal je, da se obnovi avtobusno postajališče na Orehku proti Jeprci. Manjka en del 

strehe in stranska plošča postajališča.  

 

5. Mag. Janez Frelih:  

- Glede na burnejša dogajanja na Komisiji za krajevne skupnosti s strani zahtev krajanov 

Orehka je predlagal, da ta krajevna skupnost dobi celovit odgovor na vsa vprašanja, 

postavljena v preteklih letih in niso razrešena, saj je realizacija le-teh sorazmerno majhna. 

Služba za krajevne skupnosti naj pregleda vsa vprašanja in pobude. Opozoril je, da če ne 

bo prišlo do boljšega dialoga in posluha, bodo nastale še druge civilne iniciative v tej 

krajevni skupnosti.  
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6. Vlasta Sagadin:  

- Menda so pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za centralno čistilno napravo v Zarici 

zaradi slabega obveščanja v KS Orehek Drulovka nastale kar tri civilne iniciative. 

Investitor Mestna občina Kranj se je pogajal z vsako iniciativo posebej in ugodila 

nekaterim njihovim zahtevam, ki pa vse niso vezane na čiščenje odpadnih voda. Zanimalo 

jo je, kakšna je končna vsebina dogovorov med MOK in krajani KS Orehek Drulovka in 

ali je gradnja odseka še nezgrajenega fekalnega kanala na Poti za krajem na Orehku 

vključen tudi v ta dogovor.  

- Vprašala je, ali je Mestna občina Kranj dala soglasje oz. dovoljenje, da lahko letala 

preletajo iz Letališča Jožeta Pučnika v smeri proti zahodu, torej čez Kranj in da je  v 

zameno dobila finančna sredstva? 

- Vprašala je, zakaj je bil odstranjen merilnik hitrosti na Likozarjevi ulici?  

- Vprašala je, kdo je gradil oz. izvajal nadzor gradnje ograje okoli OŠ Franceta Prešerna in 

koliko je stala gradnja ograje?  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da Mestna občina Kranj ni dala nobenega soglasja oz. 

dovoljenja za preletanje letal čez Kranj.  

 

7. Dr. Andreja Valič Zver:  

- Vprašala je, kaj se dogaja z odlokom o Gasilsko reševalni službi Kranj? 

- Likozarjeva ulica je pravi poligon za dirkače z motorji in avtomobili. Ponovno je 

opozorila na prometno varnost na območju Žanove, Ručigajeve, Oprešnikove ulice, ta del 

Primskovega na prehodu Na Klanec, kjer merilnik hitrosti ni dovolj.  

- Opozorila je na izvoz za Tuš planetom, ko se zavije na desno na obvoznico. Tam raste 

neko grmovje in je zato preglednost izredno slaba.  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da občina preučuje odlok o Gasilsko reševalni službi. 

Dejstvo je, da so očitki o dodatnih zaposlitvah neutemeljeni. Želijo samo ločiti vodstveni in 

strokovni kader znotraj službe. Ko bo zadeva pripravljena, jo bodo dali v odločanje mestnemu 

svetu.  

 

8. Smiljana Vončina Slavec:  

- Zanimalo jo je, v kakšnem stanju je trenutno projekt za izgradnjo pločnika Golnik – 

Goriče in ali je predviden tudi pločnik ob glavni cesti.  

 

9. Klemen Valter:  

- Že lansko leto je postavil vprašanje glede prometne varnosti v križišču na Bobovku, 

križišču cest iz Brda in seka cesto Bobovek – Bela. S strani občinske uprave je bilo 

odgovorjeno, da se bo zadeva pregledala in izdelal projekt. V prejšnjem tednu se je 

zgodila ena huda prometna nesreča. Ponovno je želel odgovor, kaj se dogaja oz. se 

namerava urediti v tem križišču.  

 

10.  Nataša Robežnik:  

- Stanovalci naselja Vrtnarija v Stražišču imajo skupne zabojnike za mešane odpadke. Teh 

zabojnikov ne napolnijo. Zaprosili so Komunalo Kranj, da jim dodeli manjšega. Ta jim je 

odgovorila, da se zabojnik dodeli pravilniku in številu stanovalcev. Tako ona, kot ostali so 

se že obrnili na vse možne naslove na Komunali, vendar ni odgovora. Želela je, da še 

občina naslovi to vprašanje na Komunalo Kranj.  
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Župan Mohor Bogataj je opozoril na soboto, dne 24.5.2014. Ta dan bo na Brdu potekal 

Županov tek, vojašnica ima dan odprtih vrat in na Glavnem trgu bo potekal Dan 

starodobnikov. Toplo je vse povabil, da se udeležijo dogodkov.  

 

Sejo je bila zaključena ob 18. uri. 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc 

 

 

 

 

Svetlana Draksler 

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


