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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

25. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 19.6.2013, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil podžupan Bojan Homan. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: 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, Nada Mihajlović, Matej Gal Pintar, Jakob Piskernik, Alojzij 

Potočnik, Alenka Primožič, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, 

Smiljana Vončina Slavec, Nataša Robežnik, dr. Andreja Valič Zver, Klemen Valter, mag. 

Igor Velov in Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili svetniki:  Janez Bohorič, Gregor Tomše in mag. Andrejka Majhen ter župan 

Mohor Bogataj. 

 

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, Janez Ziherl – načelnik 

Urada direktorja, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v Uradu direktorja, Nada 

Bogataj Kržan – načelnica Urada v Uradu za družbene dejavnosti, dr. Mitja Pavliha – 

načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tanja Hrovat – vodja Službe za 

investicije v Projektni pisarni, Boštjan Gradišar – načelnik Urada za okolje in prostor, Marjeta 

Dvornik - predsednica Občinske volilne komisije, Polonca Sagadin – predstavnica liste 

kandidatov Nove Slovenije, Svetlana Draksler  in Milena Bohinc – sodelavki v Uradu 

direktorja. 
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Predsedujoči je povedal, da so člani sveta prejeli na mize seznam sklepov delovnih teles Sveta 

MOK in odgovore na svetniške vprašanja. H Kadrovski zadevi -  Potrditev mandata članu 

Sveta Mestne občine Kranj je podana dopolnitev gradivo, na sejo je vabljena tudi predsednica 

Občinske volilne komisije Marjeta Dvornik. K Premoženjski zadevi H. Načrt pridobivanja 

nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2013-dopolnitev je podan popravek. K 

5. Točki Odlok o  ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj – prva 

obravnava je podana dopolnitev gradiva in sprememba sklepa. 

 

Mag. Drago Štefe:  

- Predlagal je, da se na dnevni red uvrsti nova točka: Razprava o predlogu Zakona o 

nepremičninah. Zadeva bo zelo posegla v določene občinske interese, razprava teče, 

pripombe se lahko podajo do 28.6.2013.  

 

Predsedujoči, podžupan Bojan Homan, je povedal, da bo direktor občinske uprave pod točko 

razno podal poročilo o Zakonu o nepremičninah.  

 

Predsedujoči je dal v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.5.2013 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve 

4. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj – druga obravnava 

5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj – prva obravnava 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj – dopolnjeni osnutek (prva 

obravnava) 

7. Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni 

občini Kranj 

8. Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra 

teta 

9. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »AVTOBUSNI 

TERMINAL« 

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (21 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PRISOTNIH, 1 

VZDRŽAN). 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 24. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

22.5.2013 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 24. seje Sveta Mestne občine Kranj je podal Mitja Herak, direktor 

občinske uprave in povedal, da so vsi sklepi v izvrševanju oziroma so izvršeni. Podal je 

informacijo glede na razpravo, ki je potekala na preteklih sejah mestnega sveta, v zvezi z 

njegovo pogodbo o zaposlitvi na Mestni občini Kranj. Seznanil je navzoče, da je Delovno in 
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socialno sodišče o obstoju delovnega razmerja izdalo sodbo in razsodilo, da pogodba o 

zaposlitvi ostane nespremenjena, da ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, 

imenovan kot direktor občinske uprave za obdobje petih let. Sodba je postala pravnomočna 

13.6.2013. 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 24. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.5.2013 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

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

 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Potrditev mandata članu Sveta Mestne občine Kranj – Jerneju Bizjaku 

 

Uvodno poročilo je podala Marjeta Dvornik, predsednica Občinske volilne komisije. Po 

prejšnji seji sveta je bila seznanjena z vsebino dveh elektronskih sporočil Vlaste Sagadin in 

sicer 14.5. in 16.5.2013, čeprav nikoli ni imela pomislekov v pravilnost postopkov. Odločila 

se je, da z vsebino elektronskih sporočil seznani člane Občinske volilne komisije. Sklicana je 

bila 2. seja komisije z dne 16.5.2013. Na tej seji so obravnavali očitke Sagadinove o 

neenakosti pristopa v zvezi z obveščanjem kandidatov iz liste o sprejemu mandata člana Sveta 

MOK. Natančno je opisala postopek obveščanja kandidata Nove Slovenije Marjana Bajta, ki 

je opredeljen tudi v zapisniku te seje komisije. Potrdilo o branju elektronske pošte, ki so ga 

naknadno pridobili, dokazuje, da je navedeni 24.4.2013 prejel na svoj elektronski naslov, 

pošto tajnice komisije. V roku osmih dni navedeni ni Občinski volilni komisiji posredoval 

izjave o sprejemu svojega mandata. Tovrstno sporočilo ni prispelo niti na strežnik Mestne 

občine Kranj, kar se je dodatno preverjalo. To potrjuje tudi izpis elektronske komunikacije 

med elektronskim naslovom Marjana Bajta in strežnikom MOK. Glede na takšen potek in 

veljavno zakonodajo je komisija ocenila, da je bilo njihovo postopanje pravilno in niso našli 

nobene zakonske podlage, da bi sklep kakorkoli spreminjali. Naknadno je bila seznanjena z 

zapisom zapisnika 24. seje sveta v zvezi z obravnavano zadevo. Glede na razpravo mag. 

Šušteršiča, da mora biti elektronsko potrdilo pravno veljavno overovljeno, je izpostavila, da 

takega zakonskega temelja ni, ne v Zakonu o upravnem postopku, ne v Zakonu o pravdnem 

postopku, niti ne v Zakonu o kazenskem postopku. Nadalje je isti razpravljavec izpostavil, da 

v Zakonu o volitvah ni posebej določeno, kako se zadeva vroča, subsidiarno se v tem primeru 

uporablja Zakon o upravnem postopku. Kot pravnica je rekla, da ji to stališče ni znano, niti ni 

znano v praksi Občinske volilne komisije, niti ne Državne volilne komisije, kjer je bilo to 

naknadno preverjeno in so potrdili, da prav tako pozivajo kandidate k prevzemu mandatov na 

takšen način, kot se ga je poslužila komisija. Niti ni znano stališče o tem iz sodne prakse. To 

prakso je skrbno preverila in se sklicevala na sodbo Vrhovnega sodišča RS UV13/2012, ki se 

nadalje sklicuje na Ustavno odločbo, ki pravi, da je volilno pravico mogoče izvrševati samo v 

organizirano vodenem postopku, ki je časovno kontinuiran in katerega cilj je vzpostaviti 

organe državne oblasti, če gre za državne volitve oz. organe lokalne skupnosti, če gre za 

volitve članov organov te skupnosti, lahko uveljavi drugačno ureditev glede rokov in načina 

izvedbe posameznih opravil volilnega postopka, kar sicer velja za druge pravne postopke. 
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Torej tu so določena posebna pravila glede obveščanja, vročanja pozivov, kot tudi poteka 

rokov, ki niso primerljivi s poteki rokov v drugih postopkih, upravnih, pravnih, kazenskih. To 

področje je t.i. lex specialis, ki ga urejajo posebni zakoni, to je Zakon o lokalnih volitvah in 

podrejeno uporaba Zakona o volitvah v državni zbor. Menila je, da trditve mag. Šušteršiča 

pravno ne vzdržijo. V zvezi z očitkom načela enake obravnave je povedala, da je bilo vseh 

osem kandidatov pozvanih k sprejemu mandata pozvanih na enak način, torej po elektronski 

pošti. Izjema je res nastopila pri Jerneju Bizjaku in sicer zaradi časovne stiske. Menila je, da 

drugačen način obveščanja, ki se nanaša na g. Bizjaka, ne pa na g. Bajta, ne vpliva na oceno 

opravilnosti in zakonitosti obveščanja s strani Občinske volilne komisije do Marjana Bajta. Iz 

izpisa elektronske komunikacije ni razvidnega dvoma, da ne bi bil g. Bajt 24.4.2013 o pozivu 

obveščen.  

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Šlo je za netransparentno obveščanje in poudaril je, da naj bo to primer, kaj se v bodoče 

ne bi več dogajalo. Se pravi, da naj se vroča tako, da prejemnik dobi pošto, da obstaja 

potrdilo in na podlagi tega se lahko sklepa o primerni zadoščenosti.  

 

Predsedujoči, podžupan Bojan Homan, je zaprosil predsednika Statutarno pravne komisije 

Stanislava Boštjančiča, da skliče komisijo za posvetovanje o obravnavani zadevi. Komisiji se 

je pridružila Marjeta Dvornik, predsednica Občinske volilne komisije.  

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2726/0, k.o. 2132 - 

Bitnje 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Točko so obravnavale Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč, statutarno 

pravna komisija in komisija za finance, ki so se strinjale s predlogom sklepa. 

 

Razprava: 

 

Jakob Piskernik: 

- Zanimala ga je cena. 

 

Boštjan Gradišar je pojasnil, da je to nestavbno zemljišče, cena po opravljeni cenitvi je 6 

EUR/m2. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Bojan Homan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parc. št. 2726/0,  k.o. 2132 -  Bitnje . 

 

Sprejeto z večino glasov ( 21 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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B. Zagotovitev sredstev za splošne materialne stroške kompleksa Khislstein v letu 2013 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti.  

 

Stališča komisij: 

 

Točko sta obravnavali Statutarno pravna komisija in Komisija za finance, ki sta se strinjali s 

predlogom sklepa. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, podžupan Bojan Homan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Mestna občina Kranj prerazporedi sredstva v višini 51.000,00 € s podprograma programske 

kvalifikacije 19029001 Vrtci, postavke 120301 Kranjski vrtci, konta 411921 Plačilo razlike 

med ceno programov v vrtcih in plačili staršev na podprogram programske klasifikacije 

18029002 Premična kulturna dediščina, postavko PP130501 Gorenjski muzej, konto 413302 

Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve za namen zagotovitve 

dodatnih splošnih materialnih stroškov za kompleks Khislstein. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 23 PRISOTNIH: 21 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

C. Zagotovitev sredstev za plačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih 

plačah 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe v Uradu direktorja. 

 

Stališča komisij: 

 

Točko sta obravnavali Statutarno pravna komisija in Komisija za finance, ki sta se strinjali s 

predlogom sklepa. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, podžupan Bojan Homan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

1. Mestna občina Kranj, skladno s 50. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor svojim 

delavcem, ki so upravičeni do odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, za čas od 

1.11.2010 do 31.5.2012 prizna in izplača tretjo četrtino odprave nesorazmerij v osnovnih 

plačah skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od zapadlosti posamezne plače 

dalje, to je od 5. dne v mesecu za pretekli mesec. 

2. Iz proračunske postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija se sredstva v predvideni 

višini 100.000,00 EUR prerazporedijo na proračunsko postavko 100102 Sredstva za 

odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah na naslednje konte: 

4000 Plače in dodatki       87.080,00 EUR 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje     7.120,00 EUR 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje       5.670,00 EUR 
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4012 Prispevek za zavarovanje             50,00 EUR 

4013 Prispevek za starševsko varstvo            80,00 EUR 

 

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

 

 

D. Pisno soglasje k izvedbi postopka oddaje javnega naročila po 29. členu Zakona o 

javnem naročanju za Obnovo ulic mestnega jedra 2. faza – Izvedba dodatnih del in 

del v večjem obsegu 

 

Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja službe za investicije v Projektni pisarni. 

 

Stališča komisij: 

 

Točko sta obravnavali Statutarno pravna komisija in Komisija za finance, ki sta se strinjali s 

predlogom sklepa. Komisija za finance je želela, da se člane komisije seznani s podatki, 

kolikšna je celotna vrednost projekta Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza  ter v kakšni višini 

je bil sofinanciran s strani  Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

Razprava: 

 

Mag. Drago Štefe: 

- Zanimalo ga je ali je bil projekt slabo izveden, ali je bil nadzor slab, ker gre že za 4 

dodatek k gradbeni pogodbi in izrazil upanje da ne bo še naslednjih dodatkov k pogodbi. 

 

Tanja Hrovat, vodja službe za investicije v Projektni pisarni: 

- Pojasnila je, da se ne da zanemariti dejstva, da je bil projekt slabo narejen, projektant je bil 

izbran na podlagi javnega natečaja in glede na postopek izbora ni bilo možno dati narediti 

recenzije projekta. Ker se zadeva odvija že več let, se ne da več vplivati na projektantsko 

napako. Izvedenih je bilo nekaj racionalizacij, določene stvari kot na primer hišni 

priključki pa v projektu sploh niso bili predvideni. Pojasnila je še, da je potrebno hišne 

priključke upoštevati, če se želi zadevo rešiti celostno. Poleg tega je bila narejena napaka 

na globini izkopa. Nekatere stvari so bile potrebne, da se je projekt lahko naredil. 

 

Mag. Jure Kristan: 

- Zanimalo ga je ali se kdaj pogleda garancijo za dobro izvedbo del, saj projektant mora 

odgovarjati za svoje delo. Zanimalo ga je tudi ali so bili izvedeni vsi potrebni priključki za 

eventualno prestavitev tržnice na Glavni trg. Predlagal je, da se čim prej uredi dostopnost  

vodomernih jaškov v mestnem jedru, ker so narejeni pokrovi dodatno obteženi s kamnom 

in zaradi tega zelo težki. Zanimalo ga je ali je realna prestavitev tržnice glede na trenutno 

situacijo. 

 

Dr. Mitja Pavliha, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 

- Pojasnil je, da je bila na podlagi dane pobude narejena spletna anketa, ki bo zaključena 

čez 14 dni. Prestavitev tržnice je možna, vendar pa ne bo narejena proti volji tam živečih 

prebivalcev. Pojasnil je še, da bodo skušali poiskati čim boljšo rešitev. 

 

Jure Kristan: 

- Predlagal je, da se pregleda vse projekte in uveljavlja garancijo za dobro izvedbo del.  
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Mag. Andrej Šušteršič: 

- Povedal je, da bi bilo bolj jasno, če bi videli pogodbo in anekse. Od naštetih alinej sta 

samo 2, ki ju lahko smatrajo za nepredvidljive in na njih projektant ni imel vpliva. 

Poudaril je še ali je samo dodatna dela, ker so še dodatne želje, ki so v vsaj v 5 alinejah  

lahko predvidene kot nov razpis in se jih ne da zapirati z aneksi. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Menila je, da je v občini veliko zapravljivosti zaradi zanikrnosti in nedoslednosti. 

Zanimalo jo je kdo je bil nadzorni organ oziroma posameznik, ki je bil odgovoren za 

izvedbo že obstoječih projektov. Zanimalo jo je ali je v tem znesku všteta tudi predvideno 

popravilo tlakov na Maistrovem trgu. Pozvala je pristojne, ki so pripravili anketo za 

tržnico, da razumejo Glavni trg in ostale trge v Kranju kot prostor srečevanja ljudi in 

poudarila, da to ni spalno naselje. To bo morala razumeti tudi krajevna skupnost Center. 

 

Nada Mihajlović: 

- Povedala je, da je bila včasih tržnica kar na ulici in menila, da je tržnica osrednje mesto 

srečevanja v mestu in da je nesmiselno imeti odpor do tega. V mestih, kjer spoštujejo 

tradicijo in povezavo med ruralno in urbano dejavnostjo to deluje. 

 

Bojan Homan: 

- Pojasnil je, da je ideja za tržnico njegova in da so priključki zato tam, ker je na tem mestu 

tržnica že ob sobotah, vendar temu nekateri nasprotujejo. Zato se tudi opravlja anketa. 

Prosil je, da se razprava opravi takrat, ko bo ta točka na dnevnem redu. 

 

Mag. Drago Štefe: 

- Povedal je, da zagovarja stališče, da je potrebno delo plačati, vendar je zanimivo to, da 

določena podjetja, ki delajo za MOK vedno pojavljajo z dodatki. Zanimalo ga je ali je to v 

MOK postalo že folklora, tako kot je pri kar nekaj podjetjih postala folklora, da ne plačajo 

podizvajalcev. Predlagal je, da v primeru, da bo predlagani sklep izglasovan, da se v sklep 

vključi, da če je podjetje  dolžno podizvajalcu, da le-tega izplača.  

 

Bojan Homan: 

- Predlagani sklep se mu je zdel dober in predlagal, da se napiše, da če se sprejme aneks, da 

mora izvajalec obvezno poplačati vse podizvajalce. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Povedal je, da so jim na komisiji predstavili, da so priključki nujno potrebni, projektant pa 

jih ni predvidel, zdaj pa sliši od podžupana, da je to njegova ideja da se naredijo 

priključki. Želel je vedeti kako je s tem. 

 

Bojan Homan: 

- Tržnica tam ni bila predvidena, dodatna dela pa so bila narejena na pobudo Zavoda za 

turizem, in sicer električna napeljava za priklop novoletne jelke in vtičnice v zemlji za 

sejemske dni. Menil je, da je tak strošek minimalen, ko je enkrat že vse razkopano. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Menil je da če je zadeva taka, da potem ni kriv izvajalec, da je prišlo do podražitve, niti 

projektant, ki za to pobudo ni vedel že od začetka, niti nadzornik, ki nadzira samo tisto, 

kar je v projektu. Povedal je še, da podatki, ki jih je dobil sedaj bistveno spremenijo 

njegovo mnenje o aneksu in izgovor, da bodo sredstva za to podražitev na voljo zato, ker  
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se telovadnica v Stražišču odmika in v letošnjem letu ne bo izvedbe. Menil je, da je 

denarja v proračunu že tako premalo, ker se MOK zadolžuje in če dodatna dela po aneksu 

ne bi bila narejena bi se sredstva lahko namenila za kakšen pomembnejši projekt. Želel je 

pojasnilo ali so omenjena dela res nujno potrebna, oz. če tega ne bi naredili ali bi bilo s 

strani evropske komisije, ki projekt nadzira kaj narobe. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Želela je odgovor ali je v tej ceni tudi zamenjava tlakov na Maistrovem trgu 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Pojasnil je, da ne. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Menil je, da je iz predstavljenega razvidno, da so dodatna sredstva potrebna le zaradi 

dodatnih del na pobudo Zavoda za turizem, ki so smiselna, ne pa zaradi slabo 

pripravljenega projekta. 

 

Tanja Hrovat, vodja službe za investicije v Projektni pisarni: 

- Pojasnila je, da je del navedenih alinej v gradivu smiselno upoštevati zdaj, ko se dela, ker 

če se bo v prihodnosti tržnica prestavljala, je to trenutno smiselno, bistvene podražitve pa 

so zaradi povečanja izkopa, zamenjave tlaka, prvotno predvideni je bil precej drseč in se 

je zamenjal za granitni tlak. Svetniku Štefetu je pojasnila, da do sedaj sklenjeni dodatki so 

bili sklenjeni eden zaradi podaljšanja operacije obnove mestnih ulic mestnega jedra za eno 

leto in dva dodatka za nominacijo podizvajalcev. Podražitev do sedaj ni bilo, bi pa bila še 

večja, če nebi racionalizirali projekt in sami opustili določena ne nujno potrebna dela, ki 

so navedena na 3. strani. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Zanimalo ga je ali so se kakšna dela že naredila in naj bi mestni svet naknadno odobril.  

 

Tanja Hrovat, vodja službe za investicije v Projektni pisarni: 

- Povedala je, da je bil določen segment del že opravljen, kot na primer povečanje izkopa. 

Do letošnjega leta je bilo na projektu še veliko neporabljenih sredstev in ker se je že prej 

vedelo, da bo narejena racionalizacija projekta, so vedeli, da do tudi manj dela, ne samo 

več. Zato takrat še ni bilo predloga za podražitev ampak se pred zaključkom projekta 

predlaga povečanje.  

 

Mag. Igor Velov: 

- Pojasnil je, da za ne bo mogel glasovati, ker bi na ta način osmešil samega sebe, projektu 

pa ne bo nasprotoval, ker želi da se obnova mestnih ulic v Kranju zaključi. Zanimalo ga je 

zakaj je za sprejetje proračuna sploh potrebna večina, če pa se lahko čez leto proračun 

spreminja po željah nekaterih. Trenutna oblast deluje brez programa, sam pa čaka že 7 

mesecev na odgovor o izvajanju strategije, ki je bila sprejeta v prejšnjem mandatu.  

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Pridružila se je mnenju svetnika Velova in poudarila, da mnogo svetnikov na vsaki prosi, 

naj se jih obvešča  pregledno, z vsemi informacijami, potem bodo lahko svetniki korektno 

odločali. Če ji je bilo že pred začetkom razprave jasno o čem bodo glasovali, ji zdaj med 

razpravo to manj jasno, ker informacije prihajajo po delih in hitro zložene. Predlagala je, 

naj se vsaj v zadnjem letu mandata podaja gradivo bolje pripravljeno. Istočasno se je 
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zahvalila za odgovor v zvezi z realizacijo. Poudarila je da je prosila, da se o realizaciji 

NRP poroča na mestnem svetu, ne pa da se pripravi samo odgovor in menila, da je smisel 

tega med razpravo na mestnem svetu ugotoviti kaj je bilo narejeno in kaj ne.  

 

Nada Mihajlović: 

- Navezala se je na svetnico Slavec in menila, da je bi bilo manj razprave, če se ne bi 

projekt širil z dodatnimi deli, ki prvotno niso bila predvidena. Vendar pa če je potreben 

izkop potrebno povečati, potem pa je to narobe zastavljen projekt in napačno projektirani 

kanalizacijski vodi, pri ostalih zamenjavah pa marsikatero zadevo vidi kot potrebno, 

vendar bi moralo biti bolje definirano in prikazano. 

 

Janez Frelih: 

- Menil je, da je razprava kvalitetna, vendar prepozna. Taka razprava bi morala potekati na 

začetku priprave projekta. To je lahko dobra šola in če želijo kvalitetno razpravljati kako 

bodo delali naprej, potem bi morali imeti dokumente, kako se je ta projekt sploh začel. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Bojan Homan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k izvedbi postopka oddaje javnega naročila po 29. 

členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, ZJN-2-UPB5) za predmet 

javnega naročila: Dodatek št. 4 k gradbeni pogodbi pod št. naročnika 303-4/2008-46-(46/09) 

za Obnovo ulic mestnega jedra – 2. Faza – Izvedba dodatnih del in del v večjem obsegu 

(Operacija Obnova ulic mestnega jedra – 2.faza). 

 

Sprejeto z večino glasov ( 22 PRISOTNIH: 13 ZA, 2 PROTI, 7 VZDRŽANIH). 

 

 

E. Predlog prerazporeditve sredstev med NRP 

 

Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Službe za investicije v Projektni pisarni. 

Opozorila je na tipkarsko napako, ki se je pojavila v 5. točki sklepov in sicer je pravilen 

podkonto 420500. 

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo točk 3A-3H. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko 3. E, se z njimi 

strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so soglasno podprli predlog Karla Piškurja, da se ne strinjajo s 

prerazporeditvami. 
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Razprava:  

 

Vlasta Sagadin:  

- 4. točka predvideva izvedbo arhitekturne krajinske študentske delavnice na temo prenova 

Prešernovega gaja. V ta namen naj bi potrebovali dodatna sredstva v višini 10.800 €. 

Iskali naj bi neke celovite variantne rešitve prenove Prešernovega gaja. Zanimalo jo je, 

čigava pobuda je za prenovo in kako je s tem s spomeniško varstvenega vidika, kaj je 

narobe z obstoječim Prešernovim gajem razen tega, da se ga zvečer ne zapre in da ni 

prisotnih redarjev.  

 

Jure Kristan:  

- Predlagal, da Mestna občina Kranj do konca poletja sprejme odločitev, da so krajevna 

skupnost, pristojne službe na občini ter šola maksimalno vključeni pri določitvi oz. kaj bi 

radi storili s telovadnico pri OŠ Stražišče, ki je obupnem stanju. Znana je informacija, da 

inšpekcija lahko to telovadnico vsak čas zapre. Zanimalo ga je, kaj bo v tem primeru 

storila občina kot ustanoviteljica? V Stražišču je velik pritisk staršev, šole in krajevna 

skupnost ne bo več zagovarjala, da se na tem šolskem delu nič ne naredi. Želel je, da se o 

primernosti nove dvorane dogovori z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.  

- Zanimalo ga je, kakšna dodatna dela so predvidena za pokriti olimpijski bazen v višini 

85.000 €?  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Veliko bi bilo narejeno, če bi zvečer Prešernov gaj zaklepali. Na začetku mandata je 

predlagal, da bi v gaju poleg Prešernovega spomenika napisali besedi »hčerka 

Prešernova« poleg Ernestine Jelovšek. Takrat je župan odgovoril, da to ne gre, ker občina 

dela celovit projekt rešitve Prešernovega gaja. Zadeva se je zavlekla v leto 2011 in sedaj v 

leto 2013. Kot pooblaščenec župana je sklical skupaj vse sodelujoče, ki so pregledali 

projekte zadnjih 20 let za Prešernov gaj. Zavod za kulturno dediščino je v letu 2009 podal 

veliko zelo konkretnih predlogov, ki so nujno potrebne da se rešujejo v gaju. Vse to so 

zajeli v manjši projektni nalogi, na podlagi katere so iskali kako dobiti čim kvalitetnejše 

rešitve za čim manjši denar. Projektna pisarna se je povezala z arhitekturo krajinarjev. Po 

pregledu konkretnih ponudb so se odločili za ponudbo, predlagano v sklepu št. 4.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, se z vsemi navedbami okrog telovadnice Stražišče 

popolnoma strinja. Pripravljene imajo tri variantne rešitve. Ena je obnova obstoječih 

telovadnic, druga je gradnja megalomanskega objekta pod zemlja, tretja je gradnja 

telovadnice na območju denacionalizacijskega zemljišča. Predlagal je, da se v zelo kratkem 

času sestanejo vsi vključeni akterji, ki bi predebatirali prednosti in slabosti vseh treh rešitev in 

se odločili za najboljšo.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

1. Iz NRP 40600029 LN Planina jug, PP 2310503 LN Planina jug zemljišča, PKT 420600 

Nakup zemljišč, se prerazporedijo sredstva v višini 64.000,00 EUR na NRP 40600184 

Ensure, PP 101005 Ensure, PKT 420402 Rekonstrukcije in adaptacije. 

2. Iz NRP 40600125 Cesta Hotemaže – Britof, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in 

gradnja občinskih cest, PKT 420401 Novogradnje, se prerazporedijo sredstva v višini 
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10.000,00 EUR na NRP 40600050 Poslovni prostori, PP 211001 Poslovni prostori in 

investicije, PKT 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 

3. Iz NRP 40600125 Cesta Hotemaže – Britof, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in 

gradnja občinskih cest, PKT 420401 Novogradnje, se prerazporedijo sredstva v višini 

14.000,00 EUR na PP 220203 Materialni stroški in cestna dejavnost, podkonto 402503 

Tekoče vzdrževanje drugih objektov. 

4. Iz NRP 40600125 Cesta Hotemaže – Britof, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in 

gradnja občinskih cest, PKT 420401 Novogradnje, se prerazporedijo sredstva v višini 

10.800,00 EUR na NRP 40700024 Spominska obeležja, PP 131007 Spomeniki, grobišča, 

spominska obeležja, PKT 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 

5. Iz NRP 40700004 – OŠ STRAŽIŠČE - TELOVADNICA, PKT 420804– Načrti in druga 

projektna dokumentacija se prerazporedijo sredstva v višini 29.500,00 EUR na NRP 

40700034 – REAAL – POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN, podkonto 402099 – Drugi splošni 

material in storitve, nadalje pa se iz NRP 40700004 – OŠ STRAŽIŠČE - 

TELOVADNICA, podkonta 420804– Načrti in druga projektna dokumentacija 

prerazporedijo sredstva v višini 25.923,00 EUR na NRP 40700034 – REAAL – POKRITI 

OLIMPIJSKI BAZEN, podkonto 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, oboje 

v skupni višini 55.423,00 EUR. 

6. Iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura GORKI II. SKLOP, PNRP 40600030 

Bitnje-Šutna-Žabnica, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinski cest, PKT 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija se prerazporedijo sredstva v višini 

100.000,00 EUR, iz PKT 420401 Novogradnje v višini 100.000,00 EUR ter iz PNRP 

40600128 Kom. inf. Kokrica, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinski 

cest, PKT 420401 Novogradnje v višini 100.000,00 EUR: 

 na postavko 231005 Ravnanje z odpadno vodo, NRP 40600126 Obnova ulic mestnega 

jedra – 2. faza, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 

150.000,00 EUR, 

 na postavko 231007 Oskrba z vodo – investicije in invest. transfer, NRP 40600126 

Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave v višini 60.000,00 EUR, 

 na postavko 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, NRP 

40600126 Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza, podkonto 420501 Obnove v višini 

60.000,00 EUR, 

 na postavko 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, NRP 

40600126 Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza, podkonto 420299 Nakup opreme in 

napeljav v višini 30.000,00 EUR. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

 

F. Prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije na NRP Investicijsko 

vzdrževanje cest – nujni posegi 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija in komisija za finance nista imeli pripomb. 
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Vlasta Sagadin, podpredsednica komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč je 

povedala, da komisija ni podprla tega sklepa, ker se jim je po sliki zdela situacija čudna in 

predlagajo, da se sklep ne sprejme.   

 

Podžupan Bojan Homan je povedal, da bo glede tega podana dodatna obrazložitev pri točki G 

in H in umaknil to točko iz razprave in odločanja. 

 

 

 

G. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013 – 

dopolnitev 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Gradivo so obravnavale statutarno pravna komisija in komisija za finance, ki sta se s 

predlaganimi sklepi strinjali in komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je 

s prodajo zemljišča v Bitnem strinjala, predlagala, da se prodaja pri Exotermu dopolni s 

pogoji prodaje, s prodajo zemljišča na Klancu pa se niso strinjali. 

 

Bojan Homan: 

- Pred začetkom razprave je povedal da bo sklep spremenjen in sicer pri Exotermu ne bo šlo 

za javno dražbo ampak za javno zbiranje ponudb z merili cena, hitrost izgradnje oziroma 

začetek delovanja z uporabnim dovoljenjem in število ustanovljenih delovnih mest.  

 

Razprava: 

 

V razpravi so sodelovali: mag. Andrej Šušteršič, Bojan Homan, Boštjan Gradišar, Vlasta 

Sagadin, Mitja Herak, Jure Kristan in Smiljana Vončina Slavec. 

 

Med razpravo so poudarili: 

- celoten nakup je bil vreden nekaj manj kot 3 milijone 100.000 EUR. Od tega je bila 

ocenjena vrednost za projektno dokumentacijo za gradnjo na tem območju cca. 500.000 

EUR, na 1,5 milijona je bila ocenjena komunalna infrastruktura, ostalo je pa predstavljalo 

ocenjeno vrednost zemljišča. Danes je ocenjena vrednost 85 EUR m2, takrat 75. Razlika 

do 3 milijonov je pa v komunalni ureditvi in v projektu, ki je bil takrat naročen in tudi 

plačan. 

- Želeli so vpogled v pomenjeno projektno dokumentacijo oziroma pisni odgovor kje se 

projektna dokumentacija nahaja in v kakšnem stanju je in menili, da na tem območju ni 

komunalne infrastrukture; 

- Pojasnjeno je, da je občina naredila cesto in ostala komunalna infrastruktura. Zemljišče je 

zmanjšano za cesto, vendar pa ima potencialni kupec na voljo vso potrebno infrastrukturo, 

prihodek od komunalnega prispevka je ocenjen na cca. 1,5 milijona; 

- Projektna dokumentacija se nahaja na Uradu za okolje in prostor; 

- Ponovno je bilo poudarjeno, da bi svetniki veliko lažje odločali in manj razpravljali, če bi 

dobili informacije, ki so bile dane med razpravo že predhodno v gradivu.  

- Pojasnjeno je bilo, da je občinska uprava oziroma župan konec lanskega leta na okrožno 

državno tožilstvo v Kranju zoper neznane storilce podal kazensko ovadbo, ker je bilo 
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ugotovljeno, ali pa obstajajo razlogi za sum, da je bilo pri tem nakupu oškodovano 

občinsko premoženje za nekaj več kot 1,2 milijona EUR. 

 

Bojan Homan je po kočani razpravi dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj  

za leto 2013 s predlogi prodaje zemljišč:  

- Exoterm in 

- zemljišče parcelna številka 2726/0 k.o. 2132 – Bitnje. 

 

Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 16 ZA, 3 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

NADALJEVANJE OBRAVNAVE 2. TOČKE: KADROVSKE ZADEVE  

A. Potrditev mandata članu Sveta Mestne občine Kranj – Jerneju Bizjaku 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da je komisija po 

razpravi s predsednico Občinske volilne komisije sprejela sklep, da se pritožba Marjana Bajta 

vzame na znanje in da je pravno stališče Statutarno pravne komisije identično stališču 

Občinske volilne komisije, torej da se potrdi mandat Jerneju Bizjaku. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Še vedno trdi, da je v primeru g. Bajta prišlo do nepravilnosti pri obveščanju, do 

proceduralne napake. Zakon, ki je merodajen pri obveščanju, če ni decidirano napisano, je 

Zakon o splošnem upravnem postopku, v katerem točno piše, kako se vroča, prejema 

pošta, kako je s poštnim predalom. O prehodu mandata ni bila obveščena zastopnica naše 

liste, sicer ni obvezno, je pa možno. Vesela bo, če bo tisti človek, ki bo sedel na 

svetniškem stolčku Nove Slovenije, bil imenovan brez kakršnegakoli suma, da je prišlo do 

nekih nepravilnosti oz. malomarnosti pri obveščanju. 

- Glasovala bo proti sklepom Statutarno pravne komisije in pozvala ostale svetnike, da 

zavrnejo njihove predloge sklepov. 

 

Stane Boštjančič: 

- Statutarno pravna komisija ni razmišljala politično, ampak pravno. Izhajali so iz 

okoliščine, da je bil g. Bajt obveščen, da je vedel za roke in če je zamudil, je pač zamudil 

rok. Zadeva se ne more obravnavati po Zakonu o upravnem postopku, kar je sodnica 

Marjeta Dvornik temeljito obrazložila na podlagi judikatov. Komisija se ne vtika v 

politiko, ampak stvari obravnava pravno. Tisti, ki ni potrjen za člana sveta, ima možnost 

iti na spor na Upravno sodišče. 

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Poudaril je, da se gre pri vsej zadevi za pravičnost. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Obrazložila je svoj glas proti, ker se ji zdi, da bi moral biti nadomestni član neke stranke 

nekdo, s katerim se stranka kot taka strinja.  
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Klemen Valter:  

- Pojasnil je, da se Statutarno pravna komisija ni odločila za ali proti, ampak se je skladno z 

zakonom seznanila s sklepi Občinske volilne komisije. Pravno varstvo g. Bajta bo 

Upravno sodišče, če se bo sam tako odločil. 

 

Predsedujoči, podžupan Bojan Homan, je dal na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Sklepom Občinske volilne komisije Mestne 

občine Kranj št. 041-2/2013-22-(41/22) z dne 10.5.2013.  

 

2. Jerneju Bizjaku, Predoslje 129c, Kranj, se potrdi mandat za člana Sveta Mestne občine 

Kranj.  

 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov navzočih članov (23 PRISOTNIH; 9 ZA, 3 PROTI, 

11 VZDRŽANIH). 

 

 

 

4. ODLOK O AVTOTAKSI PREVOZIH V MESTNI OBČINI KRANJ – DRUGA 

OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal dr. Mitja Pavliha, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe.  

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagan sklep o sprejemu Odloka o avtotaksi prevozih v 

Mestni občini Kranj – druga obravnava. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o avto-taksi prevozih v Mestni občini Kranj (druga 

obravnava) in z njim soglaša. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili z gradivom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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5. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN 

KULTURO KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave. Glede na potek dogodkov in 

stališča komisij je umaknil obravnavo odloka in predlagal v razpravo ter določanje naslednji 

sklep: »Uprava Mestne občine Kranj v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo objavi javni razpis za upravljanje Layerjeve hiše, hiše umetnikov.« Še vedno je odprto 

upravljanje Stolpa Pungart, ki je trenutno v upravljanju Javnega sklada za kulturno dejavnost. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za turizem: 

1. Komisija za turizem predlaga, da se v prvi alineji 15. člena predlaganega odloka doda 

»- z dodatno izobrazbo na področju upravljanja«. 

2. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj – 1. 

obravnava. 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija predlaganega odloka ne podpira, predlaga strokovnim službam njegovo dopolnitev 

in obravnavo gradiva ponovno na naslednji seji MS. 

 

Statutarno pravna komisija: 

- Uprava naj razmisli, če ne bi bilo bolje sprejeti le spremembe obstoječega odloka in ne 

čisto nov odlok, saj se z novim odlokom ustanavlja nov zavod, s čimer bi se močno 

zavlekel postopek; 

- 11. člen:  alineja ki določa »druge naloge« naj gre na konec; 

- 15. člen: delovne izkušnje s »področja zavoda« naj se nadomesti z besedilom »področja 

dejavnosti, ki jo opravlja zavod«. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Podprla je sklep, saj je ta način neposrednega aktiviranja zainteresiranih bolj produktiven 

kot javni zavodi.  

 

Nataša Robežnik:  

- Če do septembra občina ne bo našla primernega upravitelja, pričakuje, da bo potem Zavod 

za turizem kot nosilec predložil strategijo, kadrovski in finančni načrt. 

 

Jakob Piskernik:  

- Lions klub Kranj je podaril občini maketo mesta Kranja, ki bi spadala v upravljanje 

Zavoda za turizem. Želel je, da se v odloku upravljanje te makete bolj natančno definira. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Bojan Homan, v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Uprava Mestne občine Kranj v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

objavi javni razpis za upravljanje Layerjeve hiše, hiše umetnikov. 

 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 
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6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH 

UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO URBANISTIČNE 

ZASNOVE MESTA KRANJ – DOPOLNJENI OSNUTEK (PRVA OBRAVNAVA) 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

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

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj – dopolnjeni 

osnutek (prva obravnava). Komisija ne podpira vseh sprememb odloka. Nekateri predlogi za 

spremembe so sprejemljivi, nekateri ne. Po končani javni razgrnitvi in javni obravnavi, po 

2.7.2013, se skliče izredna seja komisije. Na izredni seji se Komisija seznani z zaključnimi 

pripombami z javne obravnave in javne razgrnitve in ponovno obravnava posamezne točke. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o sprejemu dopolnjenega osnutka (prva 

obravnava) odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične 

zasnove mesta Kranj. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili z gradivom. 

 

Razprava:  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Kot član Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je povedal, da so 

odlok natančno pregledali, veliko je delikatnih primerov. Bistveno se spreminja namenska 

raba. Komisija se ni strinjala s predlogom 2 in 7, ker ne sodi v ta prostor in ni izdelana 

celovita izraba prostora. Posebej je opozoril na primer št. 6, v katerem gre za to, da bi v 

križišču Jaka na Primskovem mesar Čadež zgradil gostinski lokal. Prejel je pismo 

krajanov, ki skrbijo za to, da bodo ljudje v naseljih živeli normalno, da ne bi nek tujek 

bistveno poslabšal bivalne pogoje. Nasproti nameravane gradnje ima Primskovo že dva 

gostinska lokala. Želel je, da se natančno premisli o izpostavljenih primerih.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Bojan Homan, v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnjeni osnutek (prva obravnava) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 12 ZA, 2 PROTI, 9 VZDRŽANIH). 
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7. PRAVILNIK O POSTOPKU IZVEDBE JAVNIH RAZPISOV NA PODROČJU 

DRUŽBENIH ZADEV V MESTNI OBČINI KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti. 

Predlagala je, da se sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopu 

izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj.  

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja s Pravilnikom o postopku izvedbe javnih razpisov na področju 

družbenih zadev v Mestni občini Kranj ter predlaga Svetu Mestne občine Kranj njegov 

sprejem. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s sklepom, da se sprejme Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na 

področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj z dopolnitvijo, da se po imenovanju članov 

vseh komisij o tem seznani Svet MOK (katere komisije so ter njihova sestava). 

 

Statutarno pravna komisija: 

Napiše se, da gre za spremembo pravilnika in ne nov pravilnik. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili z gradivom. Soglasno podpirajo predlog, da 

člane komisij še vedno imenuje Svet MOK in da se to ne prenese  na župana. 

 

V razpravi, v kateri so sodelovali: Saša Kristan, Stanislav Boštjančič in Nada Bogataj Kržan, 

je bil oblikovan naslednji predlog sklepa: »Besedilo prvega stavka 3. člena se glasi: 

»Strokovne komisije za vrednotenje vlog in predsednike komisij na predlog župana s sklepom 

imenuje Svet MOK, in sicer za dobo štirih let.« 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Izjavila je, da se bo glasovanja vzdržala, ker je zelo majhna verjetnost, da bi bile te 

komisije zares strokovne, ne glede na to, ali jih predlaga župan ali mestni svet. 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 

SKLEPA: 

1. Besedilo prvega stavka 3. člena se glasi: »Strokovne komisije za vrednotenje vlog in 

predsednike komisij na predlog župana s sklepom imenuje Svet MOK, in sicer za dobo 

štirih let.« 

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

2. Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih 

razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj s spremembo 3. člena. 

Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 17 ZA, 3 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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8. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH 

PROGRAMOV V ZASEBNEM VRTCU DOBRA TETA 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti. 

Predlagala je, da se sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopu 

izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj.  

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Sklepom o določitvi cen vzgojno-

varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, se z njim strinjajo in predlagajo 

Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s Sklepom o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu 

Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili z gradivom. 

  

Razprava: 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Zahvalila se je za odgovor na vprašanje glede izračuna stroškov varstva predšolskih otrok.  

Poudarila je, da stroški varstva otrok v Kranjskih vrtcih so bistveno dražji od stroškov 

varstva otrok pri koncesionarjih, in sicer je od najdražjega zasebnega vrtca razlika 31 €, 

kar pomeni 6 % cene in od najcenejšega 40 € oz. 8 % cene. Menila je, da se je ob teh 

razlikah treba zamisliti, ker sta možnosti samo dve: ali je javni zavod Kranjski vrtci 

izrazito neracionalen in je še zelo veliko potrebno narediti na stroških izven cene; če pa je 

to edina možna kalkulacija, potem se ne ravna dolgoročno pravilno do koncesionarjev, ker 

dobijo premalo in izvajajo premalo kvalitetno dejavnost ali pa dolgoročno ne bo vzdržna. 

Želela je, da uprava v tej smeri naredi še kakšno analizo. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra 

teta, PE Pri Dobri Lučki.  

 

Sprejeto z večino glasov (20 PRISOTIH: 19 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

 

9. SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA »AVTOBUSNI TERMINAL« 
 

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

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Sklepom o začetku priprave 

občinskega podrobnega prostorskega načrta »AVTOBUSNI TERMINAL«, se z njim strinjajo 

in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o začetku priprave Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta »Avtobusni terminal«. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z razlogi za pripravo Sklepa o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta »AVTOBUSNI TERMINAL« in z njim soglaša. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili z gradivom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  
 

Sprejme se Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Avtobusni 

terminal«. 

 

Sprejeto z večino glasov (18 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

 

10. VPRAŠANJA, PREDLOGI, POBUDE ČLANOV SVETA 

 

Uvodoma je predsedujoči, Bojan Homan povabil vse prisotne, da se v petek, 21.6.2013 ob 

12.00 uri udeležijo proslave ob Dnevu državnosti, ki bo na gradu Khislstein. Za ta termin se je 

občinska uprava odločila zato, ker želi, da bi na praznovanje dneva državnosti privabili čim 

več mladine in šole so obljubile, da bo na prizorišču proslave okrog 250 srednješolcev. To so 

generacije rojene po osamosvojitvi, ki jo premalo poznajo. Slavnostni govornik bo prvi župan 

takratne občine Kranj, g. Vitomir Gros. Tisti, ki pa se ne morejo udeležiti te prireditve pa so 

povabljeni zvečer ob 19.00 uri v Stražišče, kjer bo tudi proslava ob Dnevu državnosti. Vsem 

prisotnim je zaželel lep dopust. 

 

1. Klemen Valter: 

- Opozoril je na vse bolj nevarno križišče na cesti Kranj – Bobovek – Bela s cesto iz smeri 

Mlake proti Brdu. Cesta je vse bolj prometna, ker jo občani uporabljajo kot bližnjico na 

vzhodni delo Kranja. Križišče je nevarno, dokaj nepregledno, ceste so ozke v zadnjem letu 

je bilo že nekaj nesreč. Za izboljšanje prometne situacije je predlagal ležeče hitrostne 

ovire oziroma karkoli bi pomagalo pri izboljšanju prometne varnosti in želel, da se prouči 

kako bi se lahko s čim manjšimi stroški povečalo prometno varnost.   
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2. Smiljana Vončina Slavec: 

- Predlagala je, da na naslednji, septembrski seji občinska uprava končno predstavi kateri 

projekti ne bodo realizirani, zakaj ne bodo in kateri so prioritetni projekti, za katere naj bi 

bila porabljena proračunska sredstva. Želela je, da je jasno, kaj se bo s sredstvi realiziralo 

oziroma, če realizacije ne bo, posojilo ne bo potrebno.   

 

3. Saša Kristan: 

- Na prejšnji seji mestnega sveta je postavila 3 vprašanja, na 2 je prejela odgovora, ki sta 

slaba, na vprašanje glede povečanega letalskega prometa čez Kranj pa odgovora sploh ni 

prejela, zato jo je želela odgovor ali je občinska uprava sploh posredovala njeno vprašanje 

na pristojne institucije ali ne. Zahtevala je odgovor. 

- Povedala je, da je na vprašanje v zvezi z nepravilnim parkiranjem ob vrtičkih pri Lidlu na 

Zlatem polju, prejela nesramen odgovor in prosila, da se redarska služba oziroma vodja te 

službe potrudi in bolje odgovori. Zahtevala je konkreten odgovor kateri dan in kolikokrat 

redarji nadzorujejo kršitelje na tem delu in če je že bila izdana kakšna kazen.  

- Izpostavila je članek, ki je bil 11. junija objavljen v Gorenjskem glasu, z naslovom: »Sredi 

Kranja ustrelili srno«. Pojasnila je, da se je na vrt na Mohorjevem klancu zatekla srna, ki 

so ji ljudje hoteli pomagati. Klicali so policijo, ki ni vedela kako naj pomaga, klicali so 

veterinarske službe, ki dolgo časa niso odzvale. Med tem časom so prišli tudi kranjski 

poklicni gasilci, ki so hoteli srno odnesti v naravno okolje, vendar pa jim je to preprečila 

policija, ki je pripeljala lovskega inšpektorja. Kljub zagotovilom očividcev, da prihaja 

veterinar je lovski inšpektor srno ustrelil in izjavil, da je bilo srno potrebno ustreliti zato, 

da ne bi ogrožala prometa. Srne se dnevno zadržujejo ob cesti Kranj – Ljubljana in če je 

že potrebna varnost naj se tam postavi ograja, ker tam srne veliko bolj ogrožajo promet. 

Prosila je, da svetniki dobijo pojasnilo s strani inšpekcije in policije.  

 

4. Mag. Drago Štefe: 

- Opozoril je na problem, do katerega bo prišlo z uvedbo Zakona o davku na nepremičnine, 

ki je v pripravi. Povedal je, da je v Kranju 40 let rezervat za vzhodno vpadnico, Fockov 

travnik, most čez Kokro, gradbeno zemljišče g. Žontarja, južni del Savnikov vile. Včasih 

je bilo predvideno da bi šla od tam povezava na Gorenjsko, vendar to ni več mogoče, ker 

je tam stavba PU. Ta rezervat »drži2 občina,nanj so se obrnili občani, ki pričakujejo od 

mestnega sveta, da je razumen in da se postavi v njihovo vlogo. Lastniki Žontarjevega 

zemljišča so želeli, da bi njihovi potomci zidali, vendar niso dobili dovoljenja, ker je tam 

infrastrukturni rezervat. 20 let že želijo to zemljišče prodati, vendar ga ne morejo, ker je 

rezervat, zdaj bodo pa za to zemljišče plačevali višji davek, ne 0,15, kot bo davek za 

zemljišča, ki so v uporabi ampak 4, 5x dražje. Lastnika sta starejša, potomcev zemljišče 

ne zanima ampak želijo prodati, zato ga prosili, da mestni svet ta problem sproži ali na 

državni ravni oziroma kakšno stališče bo zavzela MOK. Menil je, da bo potrebno ponovno 

pregledati kaj se šteje v rezervat in kaj ne, ker bo verjetno občina morala plačati razliko. 

Problem je resen in ga je potrebno obravnavati. Kot mu je znano občine zbirajo pripombe 

na predlagani zakon do 28. 6. Želel je tudi pisno stališče občine do konkretnih problemov.  

 

Bojan Homan: 

- Povedal je, da MOK s takim zakonom o davku na nepremičnine, kot je predlagan zelo 

nezadovoljna, ker bo pomenil veliko večje stroške za MOK, izračuna o tem, koliko bo 

občina s tem več dobila v proračun pa še ni. Pojasnil je še, da Skupnost občin Slovenije in 

Združenje občin Slovenije takemu zakonu nasprotujeta, vendar pogajanja še potekajo. 

Pozval je svetnike, da preko svojih predstavnikov političnih strank v državnem zboru 

razmislijo o posledicah uvedbe zakona za občane. 
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Mag. Drago Štefe: 

- Strinjal se je s podžupanom in opozoril, da bodo največji problem upokojenci, sploh tisti, 

ki živijo sami. Že tako je vedno več revščine med starejšim prebivalstvom, zaradi nizkih 

pokojnin in z uvedbo takega davka bi jo bilo še več.  

 

5. Jure Kristan: 

- Zahvalil se je za odgovor glede »pump trek« proge v Stražišču in ponovno predlagal, naj 

občinska uprava zadolži javne zavode, da obveščajo krajevne skupnosti o raznih 

aktivnostih, ki jih izvajajo na njihovem območju, tako kot obveščajo o prireditvah.  

- Opozoril je na alarmantno stanje v Mestni knjižnici Kranj. Čim prej bo treba začeti z 

aktivnostmi za preprečevanje preprodaje drog, zbirajo se skupine mlajših, večinoma 

albanske narodnosti, ki zasedajo medijske in glasbene sobe v knjižnici. Pojavljala se je 

tudi pedofilija. MOK je naredila fasado, notranji del pa je zelo neurejen. Apeliral je na 

občinsko upravo, da pozove direktorja MKK, da prične s potrebnimi aktivnostmi. Želel je 

podatke o tem ali je bila obveščena policija, kako se izvajajo redne kontrole.  

- Opozoril je na križišče nasproti policije, ki ni pregledno in predlagal, da se vsa križišča, 

kjer je grmovje in je zaradi tega nepregledno pregledajo in pozovejo lastnike, da zaradi 

preglednosti postrižejo najmanj žive meje do višine, ki je navedena v odloku.  

- Pojavili so se mu pomisleki glede kavarne v gradu Khislstein, zato je želel podatek ali je 

kavarna nelojalna konkurenca do ostalih gostincev v mestnem jedru, ali so sredstva za 

obratovanje teh gostinskih objektov pridobljena na trgu ali je strošek dela in vsega 

ostalega plačan iz zavoda, ki je upravljavec. Menil je, da je kavarna nelojalna konkurenca 

do ostalih gostincev, ki sami nosijo stroške dela in morajo konkurirati na trgu.  

- Vse prisotne je v petek, 21.6.2013 povabil na praznovanje praznika Dneva državnosti v 

Stražišče, kjer bodo prisotne pogostili z brezplačnim golažem. 

 

6. Mag. Andrej Šuštaršič: 

- Ponovil je vprašanje, ki ga je v preteklosti postavil že približno 4 krat in sicer, da je 

potrebno narediti projekt za prestavitev znaka za omejitev hitrosti na Orehku pri Kranju za 

200 m višje. Zanimalo ga je kaj s tem projektom dogaja. Strinjal se je s svetnico 

Kristanovo, da se svetniki trudijo in opozarjajo na probleme, ki bi zagotovili večjo 

varnost, vendar pa s strani občinske uprave ni rezultatov. Prosil je za ureditev tega 

problema.  

- Izpostavil je Kutinovo ulico, ki je prva ulica v naselju Orehek, kjer je bližnjica za vožnjo 

proti Škofji Loki v smeri iz Ljubljane in otroke v šolo in vrtec na Orehku starši vozijo 

večinoma po tej bližnjici, tako je na tej relaciji približno 500 vozil na dan. Predlagal je, da  

se odsek pregleda. Ravnina je dolga približno 300 do 400 m, vmes je ulica. Žive meje 

sicer so postrižene na višino dovoljeno v odloku, vendar teren visi na desno, zato je 

preglednost slaba. Prosil je, da si pristojne službe ogledajo stanje na terenu in za 

zagotovitev prometne varnosti naredijo projekt, ki bo gotov še v tem mandatu.   

 

7. Dr. Andreja Valič Zver: 

- V imenu Komisije za kulturo in šport je dala pobudo. Javni zavod Gorenjski muzej jih je 

opozoril na sklep ministrstva, ki jim oži teritorij delovanja, kar je lahko za muzej usodno 

tako na vsebinskem, kot finančnem področju. Pojasnila je, da kolikor ji je znano, je muzej 

vložil tožbo proti sklepu, ker je bila to edina možnost. Predlagala je mestnemu svetu, da 

sprejme sklep, da da Mestna občina Kranj pobudo, da se ohrani obseg teritorija delovanja 

Gorenjskega muzeja v skladu z Odlokom o ustanovitvi  javnega zavoda Gorenjski muzej 

Kranj, na ustrezno ministrstvo in o tem poroča. Pojasnila je, da se teritorij krči na občine 



22 

 

Kranj, Šenčur in okoliške občine, niso pa vključene občine Zgornje Gorenjske, kot sta 

Radovljica in Žirovnica.  

 

Podžupan Bojan Homan je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:   

 

Svet Mestne občine Kranj podpira prizadevanja za ohranitev obsega teritorija delovanja 

Gorenjskega muzej v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej Kranj 

(Ur. l. RS, št. 12/2013).  Mestna občina Kranj naj to pobudo poda na ustrezno ministrstvo in 

poroča o odzivu. 

 

Pobuda je bila soglasno sprejeta (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 

 

8. Darja Kovačič: 

- Opozorila je na problematiko zaščitne ograje v Savskem drevoredu, sprehajalna pot iz 

Struževega proti Stari cesti. Sprehajalno pot je uredila občina z zaščitno ograjo, ki na 

mnogih mestih manjka, brežina pa je zelo strma in nevarna.  

 

Smiljana Vončina Slavec 

- Na izvajanje svetnika Kristana o stanju v MKK je povedala, da bo kot novoimenovana 

članica sveta MKK skušala tudi po tej plati skušala pomagati za ureditev problema, 

vendar bo zato potrebovala več informacij, za katere so bo dogovorila na občinski upravi. 

 

9. Jakob Piskernik: 

- Prosil je, da se njegovo izvajanje, ki ga je podal pri 5. točki prekvalificira pod pobude in 

vprašanja. Želel je, da se za maketo mesta Kranja, ki je na Slovenskem trgu določi 

skrbnika in da se uredi razsvetljava. 

- Tehnično službo na MOK je prosil, da preveri mikrofone, ker je celo sejo težko razumel 

podžupana Homana zaradi slabega delovanja mikrofonov.  

 

10. Darko Jarc: 

- Povedal je, da je predsednik Sosveta za varnost in takoj, ko so se zaznale nepravilnosti 

glede varnosti v Mestni knjižnici Kranj je sklical sejo sosveta, na kateri sta bila poleg 

drugih prisotna predstavnika policije. Ocenili so realno stanje, sam pa se pridružuje 

izvajanje svetnika Kristana. Šel je pogledati v knjižnico in lahko videl skupino 

neslovensko govorečih mladcev, ki so uničevali lastnino MOK, ki je dana v uporabo v 

knjižnici. Sprožili so akcijo in po 10 dneh ni več nepravilnosti. Vzpostavljen je instrument 

hišnega reda in discipline v MKK, vzpostavljeno je varovanje in zaščita, številčnejši so 

obhodi tako uniformiranih policistov, kot policistov brez uniforme. Pojavil se je sum, da 

se v knjižnici nahajajo pedofili, predvsem v oddelku, kjer se zadržujejo otroci in 

mladostniki. V sanitarijah na tem oddelku so bile zamenjane luči, ker je bilo ugotovljeno, 

da so se tam zadrževali uživalci prepovedanih drog. Stanje se spremlja vsak dan, žal 

zaradi daljše bolniške odsotnosti ti prestopki niso bili zaznani prej. Vodstvo in zaposleni v 

knjižnico pa zdaj javljajo nepravilnosti odgovornim. Povedal je še, da se je na Gorenjskem 

povečala preprodaja in uživanje drog in Kranj je postal gravitacijski center. Mladi se tako, 

predvsem v poletnem času, v poznih večernih urah zadržujejo v Prešernovem gaju. Na 

področju okrog Prešernovega gaja se je prav tako pojavljalo več nepravilnosti, kraje, 

napadi, tako da so tam povečani obhodi policijskih patrulj. Kranj je načeloma varno 

mesto, vendar je prestopništvo v porastu.  
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Jure Kristan: 

- Zanimalo ga je ali se lahko posnetke iz nadzornih kamer lahko uporablja kot dokazno 

gradivo. 

 

Darko Jarc: 

- Pojasnil je, da bodo na to vprašanje lahko bolje odgovorili na pristojnih službah, povedal 

pa je, da s pomočjo posnetkov nadzornih kamer lahko najdejo različne prestopnike.  

 

Jure Kristan: 

- Predlagal je, da se predlaga vodstvu MKK, da stori vse potrebno, da se bo lahko video 

gradivo iz nadzornih kamer lahko uporabilo kot dokazno gradivo na sodišču.  

 

11. Jože Lombar: 

- kmetje iz Stražišča so pred časom naslovili na MOK zahtevo, da se iz zazidalnega načrta 

izvzame vse njive za Savo, česar pa MOK ni naredila. Če bo prišlo do uvedbe 

predlaganega davka, bo to za njih pomenilo katastrofo. Zanimalo ga je kako bo MOK to 

zagovarjala in kakšen bo strošek občine.  

 

12. Nataša Robežnik 

- Povedala je, da je bil pred časom v časopisu Dnevnik objavljen članek, v katerem je bilo 

navedeno, da so mestni redarji dopuščali stalno parkiranje mestnega inšpektorja v modri 

coni brez plačila parkirnine. Zanimalo jo je ali je občinska uprava kaj storila glede tega, 

ker je tako ravnanje nepošteno do ostalih občanov. Pričakovala je, da bo mestni svet 

obveščen o rezultatih postopkov. 

 

Bojan Homan: 

- Pojasnil je, da tečejo vsi potrebni postopki. 

 

13. Alojzij Ješe: 

- Zanimalo ga je kako se bodo z uvedbo predlaganega davka vrednotile vasi, ker je tam kar 

nekaj zemlje, ki ni pozidana, torej je stavbna in bo verjetno obdavčena po višji stopnji. 

Predlagal je, da občina tudi za te površine zavzame stališče.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.15.  

 

 

 

Pripravili:  

Milena Bohinc      Bojan Homan 

        PODŽUPAN 

 

Svetlana Draksler 

 

 

 

 


