
1 

 

MESTNA OBČINA KRANJ 

Svet 
 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj T: 04 237 31 00 

 F: 04 237 31 06 
 E: obcina.kranj@kranj.si 

 www.kranj.si 

 

 

Številka: 900-9/2012-6-(41/04) 

Datum:   20.3.2013 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 

 

22. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 20.3.2013, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo sta vodila župan Mohor Bogataj in podžupan Bojan Homan. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Irena Ahčin, 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, Jure Kristan, Saša 

Kristan, Jože Lombar, mag. Andrejka Majhen, Nada Mihajlović, Matej Gal Pintar, Alenka 

Primožič, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, Gregor Tomše, Klemen 

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

in Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili svetniki: Janez Bohorič, mag. Alenka Bratušek, Alojzij Potočnik, in 

Zmagoslav Zadnik. 

 

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, Brane Šimenc - načelnik 

Projektne pisarne, Boštjan Gradišar – načelnik Urada za okolje in prostor, Robert Zadnik – 

Medobčinski inšpektorat Kranj, Marjan Podgoršek – Nadzorni odbor MOK, Špela Ložar – 

Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Svetlana Draksler  in Milena Bohinc – sodelavki v Uradu 

direktorja. 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je povedal, da so člani sveta prejeli na mize seznam 

sklepov delovnih teles Sveta MOK, Osnutek sklepov Nadzornega odbora Mestne občine 

Kranj in odgovore na svetniške vprašanja. Na dnevni red je uvrstil nove premoženjske 

zadeve: 3.B. Ureditev podatkov za odmero NUSZ, 3.C. NRP: Nakup medicinske opreme za 
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Zdravstveni dom Kranj – diagnostični ultrazvočni aparat, 3.D.  Energetska sanacija vrtca Živ 

žav. Z dnevnega reda je umaknil 6. točko: Odlok o organizaciji in načinu izvajanja 

gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu in ocena izvedljivosti javno-

zasebnega partnerstva na področju izvajanja mestnega potniškega prometa v Mestni občini 

Kranj – prva obravnava in 7. točko: Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za 

dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v podružnični šoli Trstenik – prva obravnava  

zaradi pripomb, podanih na sejah delovnih teles; ostale točke dnevnega reda se smiselno 

preštevilčijo. Zaradi kratkega roka evidentiranja je umaknil del točke 2. A. in sicer 

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Gorenjski muzej Kranj, za to zadevo 

bo ponovno sprožen postopek evidentiranja. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 30.1.2013 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – druga obravnava in Odlok o 

ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu 

Gorenjske lekarne – druga obravnava  

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva 

Gorenjske – druga obravnava 

6. Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 

zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – prva obravnava 

7. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja na 

območju Mestne občine Kranj – prva obravnava 

8. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega 

načrta Pševo – prva obravnava 

9. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za Mestno občino Kranj – prva obravnava 

10. Predlog Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s 

koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci 

11. Novelacija Zagonskega elaborata programa GORKI – 2. faza, marec 2013 

12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (24 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 3 

VZDRŽANI). 

 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. SEJE SVETA Z DNE 30.1.2013 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 21. seje Sveta Mestne občine Kranj je podal Mitja Herak, direktor 

občinske uprave in povedal, da so vsi sklepi v izvrševanju oziroma so izvršeni.  
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Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 21. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 30.1.2013 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja oz. lokalne skupnosti v svete javnih 

zavodov 

 

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 naslednje 

 

SKLEPE: 

 

I. 

Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda Mestna 

knjižnica Kranj imenujejo:  

1. ZVONKO BELIČ, Pševo 11a, Kranj 

2. ŠTEFAN KADOIČ, Ručigajeva 33, Kranj 

3. ANDREJKA MAJHEN, Cesta Staneta Žagarja 45, Kranj 

4. SMILJANA VONČINA SLAVEC, Goriče 74, Golnik 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj, uveljavi pa se 

naslednji dan po izteku mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Mestna knjižnica 

Kranj. 

 

II. 

Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda Prešernovo 

gledališče Kranj imenujejo:  

1. STANE BOŠTJANČIČ, Podrovnik 81, Zg. Besnica  

2. JOŠKO KOPOREC, Predoslje 102a, Kranj 

3. ALENKA PRIMOŽIČ, C. 1. Maja 6a, Kranj 

4. DRAGO ŠTEFE, Cesta na Klanec 26, Kranj 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj, uveljavi pa se 

naslednji dan po izteku mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Prešernovo 

gledališče Kranj. 

 

 



4 

 

III. 

Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda Gasilsko 

reševalna služba imenujejo:  

1. ALOJZIJ JEŠE, Jama 26, Mavčiče 

2. DANIJEL KODRIČ, Pestotnikova ulica 9, Kranj 

3. ROK KRISTAN, Trojarjeva 32, Kranj 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj, uveljavi pa se 

naslednji dan po izteku mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Gasilsko reševalna 

služba Kranj. 

 

IV. 

Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet Dijaškega in 

študentskega doma Kranj imenuje Franc Smrekar, Tomažičeva 6 d, Kranj. 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj, uveljavi pa se 

naslednji dan po izteku mandata dosedanji sestavi Sveta Dijaškega in študentskega doma 

Kranj. 

 

V. 

Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet Gimnazije Franceta 

Prešerna imenuje Nina Zupan Šorli, Cesta Kokrškega odreda 22 a, Kranj. 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 22 ZA, 3 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

B. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Svet zavoda Šolski center 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: 

 

Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet zavoda Šolski center 

Kranj imenuje Kamel Merdjadi, Ulica Rudija Papeža 1, Kranj. 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
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3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

 

A. Poročilo o pridobivanju in porabi nepovratnih sredstev EU in sredstev proračuna 

Republike Slovenije 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da se je komisija seznanila in se 

strinja s predlagano zadevo.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o pridobivanju in porabi nepovratnih 

sredstev EU in sredstev proračuna Republike Slovenije z dne 13.3.2013. 

 

Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

B. Ureditev podatkov za odmero NUSZ 

 

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

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da se je komisija seznanila in se 

strinja s predlagano zadevo.  

 

Jure Kristan:  

- Vprašal je, kdaj je bilo ugotovljeno, da bi se s tem programom ureditve evidence 

NUSZ lahko povečalo prihodke občine oz. zakaj se ta zadeva ni že prej odpravila. 

 

Boštjan Gradišar je odgovoril, da so bili uradni podatki uporabni šele leta 2011. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

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

Splošna proračunska rezervacija se zaradi zagotovitve sredstev za ureditev evidence NUSZ s 

pomočjo podatkov registra nepremičnin in katastra stavb na proračunsko postavko 180201 

Materialni stroški – okolje, podkonto 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

prerazporedijo sredstva v višini 170.000,00 EUR. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
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C. NRP: Nakup medicinske opreme za Zdravstveni dom Kranj – diagnostični 

ultrazvočni aparat 

 

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

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da se je komisija seznanila in se 

strinja s predlagano zadevo.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

1. V Načrt razvojnih programov 2013-2016 se za leto 2013 uvrsti investicijo za nabavo 

medicinske opreme za Zdravstveni dom Kranj in sicer za nakup diagnostičnega 

ultrazvočnega aparata. 

2. Mestna občina Kranj iz NRP 40600125 C. Hotemaže – Britof, postavka 221001 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420401 Novogradnje, 

prerazporedi sredstva v višini 40.000 € na podprogram programske klasifikacije 17029001 

Dejavnost zdravstvenih domov, nov NRP 40700079 Diagnostični ultrazvočni aparat, 

postavko 161001 Investicije in investicijski transferi, konto 432300 Investicijski transferi 

v javne zavode za nakup diagnostičnega ultrazvočnega aparata za Zdravstveni dom Kranj.  

 

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

 

 

 

D. NRP Energetska sanacija vrtca Živ Žav  

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne.  

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da se je komisija seznanila in se 

strinja s predlagano zadevo.  

 

Jure Kristan: 

- Podpira to investicijo. V dotičnem vrtcu manjka mest za otroke, zanima ga dolgoročna 

perspektiva za ta vrtec. 

 

Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti, je povedala, da razpisov za 

novogradnje ali širitve vrtcev ni, občina nima sredstev za širitev tega vrtca in se zato 

poslužujejo koncesij. Trenutno potekajo razgovori z razvojnim centrom IKT na Laborah za 

odprtje dveh oddelkov vrtca. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

1. V Načrt razvojnih programov 2013-2016 se uvrsti investicijo za energetsko sanacijo vrtca 

Živ Žav v okvirni vrednosti 263.337,00 €. 

2. Mestna občina Kranj iz proračunske postavke NRP 40600125 C. Hotemaže – Britof, 

postavka 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420401 
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Novogradnje, prerazporedi sredstva v višini 87.848,00 €, na nov NRP 40700107 

Energetska sanacija vrtca Živ Žav, postavko 141002 Obnovljivi viri energije, konto 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave za energetsko sanacijo vrtca Živ Žav.  

3. Povečajo se proračun in prihodki na podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna za predviden prihodek iz državnega proračuna v višini 175.489,00 €. 

4. Sredstva namenskega prihodka iz prejšnje točke se razporedijo v višini 175.489,00 € na 

NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav, postavko 141002 Obnovljivi viri 

energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 

 

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

 

 

 

4. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE – 

DRUGA OBRAVNAVA IN ODLOK O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA ZA 

IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM ZAVODU 

GORENJSKE LEKARNE – DRUGA OBRAVNAVA  

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno samoupravo in javna 

naročila Maribor. 

 

Stališča komisij: 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani odlok. 

 

Beno Fekonja, predsednik Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – druga 

obravnava in soglaša z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje 

ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne – druga obravnava 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA:  

 

1. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – druga obravnava. 

2. Sprejme se Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih 

pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne – druga obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PREOBLIKOVANJU OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE – DRUGA 

OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani odlok. 

 

Beno Fekonja, predsednik Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 

Osnovnega zdravstva Gorenjske – druga obravnava 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA:  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega 

zdravstva Gorenjske.  

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA).  

 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA 

OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA NA 

OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 
 

Vodenje seje je prevzel podžupan Bojan Homan. 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave. Pogodba o ureditvi 

medsebojnih razmerij, ki je bila sklenjena med družbo Domplan in Mestno občino Kranj, je 

bila sklenjena leta 2003. Pogodba je uredila razmerje na način, kot sta ga pogodbena partnerja 

medsebojno dogovorila. Dejstvo je, da je bila občina takrat 9 % lastništvo v omrežju, 

namenjenemu distribuciji zemeljskega plina. Ne glede na sklenjeno pogodbo časovni okvir ne 

bi bil rešitev za nastalo situacijo. Leta 2009 je bil v zvezi s to tematiko sprejet odlok, ki je dal 

pravno podlago v 57. členu za podelitev koncesije družbi Domplan brez izvedbe javnega 

razpisa. Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo, da to ne bi smelo biti urejeno na ta način, 

ampak da bi morala biti koncesija podeljena na podlagi javnega razpisa.  

 

Stališča komisij: 
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Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja 

distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – prva 

obravnava in z njim soglaša. 

 

Statutarno pravna komisija: 

PRIPOMBI: 

- v oceni stanja se točka »2.3.1.« spremeni v »2.1.4.« 

- Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani odlok. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o 

dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju 

Mestne občine Kranj v prvi obravnavi. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. KS Huje je postavila 

vprašanje, ali bi v primeru zamenjave dobavitelja, novi dobavitelj - koncesionar  moral 

plačevati najemnino, oziroma nek znesek za uporabo obstoječega omrežja. Ali bi to lahko 

pomenilo nekontrolirano poviševanje cen, za dosedanje uporabnike?  Izhodiščno ceno za 

uporabnike, mora novemu koncesionarju potrditi  Agencija za energijo, nič pa ni rečenega o 

zaščiti potrošnika oziroma uporabnika, oziroma nadaljnjem povečevanju cen. Ali bo potem 

sploh še kdo, ki bo zaustavil nekontrolirano povečevanje cen? Vsi nastali stroški so  vključeni 

v ceno energije in ne bodo bremenili občine Kranj, saj je tudi do sedaj niso. 

 

Mitja Herak:  

- Pripombe Komisije za krajevne skupnosti se ne dotikajo spremembe odloka. Dejstvo je, 

da je občina dolžna na podlagi poročila Računskega sodišča sprejeti popravljalne ukrepe, 

ki zahtevajo spremembe 13. in 57. člena dotičnega odloka. 

 

Razprava: 

 

Mag. Janez Frelih 

- Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je obvestil ta svet, da glede na 

preteklo vodenje družbe Domplan in sodelovanje v energetski komisiji Občine Kranj ter 

trenutno povezanost s to dejavnostjo, da ne bo sodeloval v razpravi in se bo vzdržal 

glasovanja. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Največja napaka, da je občina danes v zagati je, da je leta 2003 takratni župan Mohor 

Bogataj sam mimo mestnega sveta z navadno pogodbo prodal delež občine Domplanu in 

podpisal bianco služnost graditve omrežja. Neustrezno je primerjati to situacijo s tisto v 

letu 2009, v katerem se je zadeva poskušala rešiti in se je rešila na takrat najbolj ustrezen 

in možen način. Pogovarjati bi se morali o tem, kako naprej. Računsko sodišče nalaga le 

popravek odloka, kar lahko danes potrdijo in zadostijo računskemu sodišču. Pogodba med 

občino in Domplanom je veljavna. Računsko sodišče se problema zaveda, zato je poslalo 

dopis vladi in dvema ministrstvoma. Predlagal je, da ko občina izpolni zahteve računskega 

sodišča, da počaka na spremembo zakonodaje. 
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Stanislav Boštjančič:  

- Zadeva je pravno zelo zahtevna zaradi nejasnih predpisov države. Menil je, da je občina v 

dilemi, ali črtati 57. člen in s tem odvzeti pravno podlago Domplanu, ali pa ga pustiti 

nespremenjenega in nezakonito zadevo vzdrževati še naprej. Glede na vsa poročila,  

manjka v tej zadevi odzivno poročilo družbe Domplan Kranj. Predlagal je, da občina 

predvsem zaščiti svoje interese. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Menil je, da se občini z novim razpisom ne mudi. S spremembo odloka se zadosti 

zahtevam računskega sodišča, ki pa v tem trenutku ne zahteva novega razpisa, sklenjena 

pogodba je pa veljavna. Predlagal je županu, da zaradi nejasnosti stvari skliče vse vodje 

svetniških skupin na posvet mogoče še z udeleženci s strani države, agencije, ministrstva. 

Treba je poiskati najboljšo rešitev za Kranj. Se je strinjal s podžupanom Homanom, s tem 

da mora biti razprava opravljena, da bodo soočili argumente in naslovili vsa nejasna 

vprašanja na ustrezne institucije. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči, podžupan Bojan Homan, predlagal, da se sprejme odlok 

v prvi obravnavi in da se zadeve do druge obravnave razrešijo. V vmesnem obdobju opravijo 

smiselne razprave in do drugega branja področje plina temeljito proučijo. Nato je dal na 

glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj v prvi obravnavi. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 25 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

7. ODLOK O NAČINU IZVAJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

DALJINSKEGA OGREVANJA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

Vodenje seje je prevzel župan Mohor Bogataj. 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave in pojasnil, da je Računsko 

sodišče naložilo, da je potrebno sprejeti Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne 

službe daljinskega ogrevanja na območju MOK. Predlagal je, da se sprejme odlok v 1. 

obravnavi s pripombami statutarno pravne komisije, do druge obravnave pa se opravi 

strokovna razprava, na katero se povabi ustrezne državne organe in se skuša poiskati rešitev, 

ki bo sprejemljiva predvsem za občane Kranja. 

 

Stališča komisij: 

 

Pripombe statutarno pravne komisije, ki bodo upoštevane do druge obravnave 

-  v oceni stanja se doda beseda »osnutek besedila« pred besedilo »Odloka redakcijsko 

dopolnjeno…« 

- uprava naj upošteva, da gre tudi za hlajenje in ne samo ogrevanje. 



11 

 

 

Evstahij Drmota, predsednik komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je 

povedal, da se je komisija seznanila z odlokom in da z njim soglaša. 

 

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

predlagani odlok. 

 

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

predlaganim odlokom. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja 

na območju Mestne občine Kranj v prvi obravnavi. 

 

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

 

 

 

8. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE 

OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA PŠEVO – PRVA OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija je imela dve pripombi. 

- finančne posledice naj se opredelijo bolj jasno 

- v 2. odstavku 5. člena naj se beseda »gradi« nadomesti z »bo zgradil« 

 

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

Komisija se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

občinskega lokacijskega načrta Pševo – prva obravnava in z njim soglaša. 

 

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

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim odlokom. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani sklep o sprejemu Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta Pševo – prva 

obravnava. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se strinja z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje občinskega lokacijskega načrta Pševo ( prva obravnava). 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 
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Razprava:  

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Vprašal je, ali je glede na pomanjkanje finančnih sredstev primerno, da se sprejme tak 

odlok.  

- Vprašal je, kaj občina pridobi z izgradnjo primarne in sekundarne kanalizacije. 

- Vprašal je, kakšna je primerjava cen izgradnje kanalizacije z območjem Planine jug. 

- Menil je, da ta predlog ni smiseln, medtem ko šole in vrtci potrebujejo svoja sredstva. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Opozoril je, da je bilo pri projektu Planina jug cel kup nepravilnosti in posledično 

finančne škode.  

- Vprašal je, zakaj je tako nujno sedaj tak odlok sprejeti. Občina bo morala zagotoviti 

finančna sredstva, odprtih je veliko drugih infrastrukturnih projektov, ki rešujejo bistveno 

več prebivalcev. Ali je bil narejen izračun predvidevanja, kaj to pomeni za družbeno 

infrastrukturo – vrtec, kdaj se namerava graditi na območju Pševo ter na kakšen način in 

koliko bo občina zagotovila finančnih sredstev? 

 

Špela Ložar, zunanja sodelavka iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda, je pojasnila kaj je 

primarna in sekundarna komunalna infrastruktura. 

 

Mag. Drago Štefe:  

- Podpira to gradnjo zaradi pozidave manj kvalitetnega območja. Natančno je treba 

razumeti razmere med privatnim lastnikom in občino. Natančno je potrebno razdelati 

stroškovni del med primarno in sekundarno infrastrukturo. Menil je, da mora biti ta 

kompleks nadzorovan v svoji gradnji.  

 

Vlasta Sagadin:  

- Vprašala je, če je ta prostor ustrezen z okoljevarstvenega in vodovarstvenega vidika. V 

gradivu ni podatkov, za kakšno kvaliteto zemljišč gre oz. kakšno mnenje so podale 

ustrezne inštitucije o tem.  

- Ker Kranj nima nekih demografskih presežkov, se ji zdi pametno, da se s takimi 

investicijami še nekaj časa počaka in zato tega odloka na bo podprla.  

 

Mag. Igor Velov: 

- Menil je, da je na tem območju teren, ki drsi. Izrazil je nezaupanje do samega finančnega 

izračuna, do prioritet proračuna, do koristi tega načrta, do lobista. Vprašal je, kdo in na 

kakšen način bo gradil, kaj to pomeni za družbeno infrastrukturo, kdaj in koliko finančnih 

sredstev namerava občina zagotoviti za ta projekt.  

 

Jure Kristan:  

- Omenil je prestavitev ceste, ki jo bo prinesel ta projekt in je zelo nujna, ki bi morala 

občina tako ali drugače zgraditi. Realno je ta del občine kloaka Mestne občine Kranj, ker 

ta industrijska cona Cegelnica ni opremljena s komunalno infrastrukturo.  

 

Smiljana Vočina Slavec:  

- Glasovala bo proti zaradi investicije, vezane na privatni posel, ki nima prednosti pred 

družbenimi dejavnostmi in projektom Gorki. Dodala je, da še vedno niso dorečeni 

prioritetni projekti v tem mandatu. 
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Peter Zaletelj:  

- Cesta v Laze je bila planirana že pred 10 leti, pa se je takrat zaustavilo zaradi odkupov 

zemljišč. Z ureditvijo infrastrukture na tem področju se bo uredila tudi infrastruktura na 

območju Cegelnice in že zato je smiselno ta projekt podpreti. Območje leži na nekvalitetni 

zemlji in tudi gozd nima ekonomske vrednosti.  

 

Bojan Homan:  

- Podprl je omenjen projekt, saj se z njim rešuje tudi ekološko bombo, saj vse odplake 

tečejo v potok in pa cesto v Laze ter povezavo v Škofjo Loko. 

 

Irena Ahčin:  

- Glasovala bo proti zaradi tega, ker če je problem komunalna in cestna infrastruktura, naj 

se potem to tako ciljno uredi.  

 

Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor, je odgovoril svetniku mag. Velovu, da 

se znotraj območja obračuna komunalni prispevek oz. se z pogodbo o opremljanju določi tudi 

drug investitor za izgradnjo infrastrukturo. Primarno infrastrukturo gradi Mestna občina Kranj 

in ima za nakupe zemljišč in izgradnjo ceste zagotovljenih 450.000 € v letošnjem proračunu. 

V projektih, ki so izdelani, so predvideni kanali z dimenzijami, ki predvidevajo tudi možnost 

priključitve te cone na ta nov izveden kanal. Poudaril je, da je to nadaljevanje že sprejetega 

lokacijskega načrta, ki ga je potrdil mestni svet leta 2005. Finančne posledice, opisane v 

gradivu, zajemajo vse stroške, razdeljeno je tudi kaj pripada na uporabnike lokacijskega 

načrta v območju, teh stroškov iz primarne infrastrukture pripada približno 30 %. 

Uporabnikom izven območja pripada 70 % stroškov.  

 

Mag. Igor Velov:  

- Želel je vedeti, zakaj je ta projekt prioriteta. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega 

lokacijskega načrta Pševo - prva obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 19 ZA, 5 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

9. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN 

MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA MESTNO OBČINO 

KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

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

predlaganim sklepom. 
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Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da je komisija imela 2 

manjši pripombi, ki sta v sklepih delovnih teles. 

 

Evstahij Drmota, predsednik komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je 

povedal, da se je komisija seznanila z odlokom in da z njim soglaša. 

 

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

povedal, da se komisija strinja s predlaganim odlokom. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik komisije za gospodarstvo je povedal, da se komisija strinja s 

predlaganim odlokom v prvi obravnavi, z dodatkom, da je potrebno zavezance, ki so 

neupravičeno plačali komunalni prispevek, na primeren način obvestiti, da ne bo prišlo do 

naknadnih tožb in komplikacij. 

 

Saša Kristan, predsednica komisije za kmetijstvo je povedala, da se je komisija seznanila s 

prelaganim odlokom. 

 

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

s predlaganim odlokom. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

Pojasnil je, da se zadeva nanaša na poročilo računskega sodišča. Menil je, da je pametno, da 

se zadeva v prvi obravnavi potrdi, do druge obravnave pa se zadevo predebatira na že prej 

obljubljenem sestanku s pristojnimi državnimi organi.  

 

Igor Velov: 

- Preden se je na tak način pričelo obračunavati so vsi morali plačati priklopnino na plin, 

tako da ni nujno, da so tisti, ki so plačevali v slabšem položaju ampak bodo v boljšem 

položaju tisti, ki zdaj tega ne bodo več plačevali. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči župan Mohor Bogataj na glasovanje 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj v prvi obravnavi. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

 

 

10. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA 

PROGRAMA V ZASEBNEM VRTCU S KONCESIJO DOBRA TETA, PE PRI DOBRI 

TINCI 

 

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

 

Stališča komisij: 
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Gregor Tomše, predsednik komisije za finance je povedal, da se je komisija strinjala s 

predlaganim sklepom. 

 

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

komisija podpira predlagani sklep. 

 

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

predlagani sklep. 

 

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

s predlaganim sklepom. 

 

Razprava: 

 

Marjan Podgoršek, član nadzornega odbora: 

- Povedal je, da se zadeva sprejema že tretjič, dvakrat so že opozorili svetnike, vendar 

njihovega sporočila svetniki nekako ne razumejo. Ne želijo problematizirati koncesijskega 

razmerja, problematična je metodologija oziroma način na katero se to izvaja. Kakršenkoli 

že je vrtec, treba je poskrbeti, da javna mreža ostane čim bolj kompaktna. Moteče pri tem 

načinu, da na področju iste občine sklepamo z vsakim vrtcem drugačno ekonomsko ceno, 

ki naj bi bila za vse subjekte enaka. Predlagal je, da se naslednje leto ob sprejemanju 

ekonomske cene sistem obračunavanja naredi bolj transparenten, da bo zagotavljal 

kompaknost delovanja javne mreže. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Povedala je, da je na seji komisije prosila za podobno opredelitev in že takrat predlagala, 

da je treba narediti ločevanje pregledno. Nekje občina investira v prostor, nekje pa ta 

strošek pokrije drugače, tako da je potem prikaz ekonomske cene bolj primerljiv. Menila 

je, da je smiselno, da se to pripravi in v prihodnosti bolj pregledno potrjujejo cene. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s 

koncesijo Dobra teta, PE pri Dobri Tinci. 

 

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

 

 

11. NOVELACIJA ZAGONSKEGA ELABORATA PROGRAMA GORKI – 2. FAZA, 

MAREC 2013 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne. Projektna dokumentacija 

je na nivoju PGD – projekta za gradbeno dovoljenje izdelana za vse projekte razen za 

centralno čistilno napravo Kranj, prav tako je izdelana vsa projektna dokumentacija PZI – 

projekt za izvedbo. Računajo, da bodo konec aprila objavili razpise za gradnjo centralne 

čistilne naprave v Kranju. Objavljena sta bila že razpisa za izbor nadzora in za obveščanje 

javnosti za projekt GORKI. Izgrajeno mora biti do 31.12. 2015, poskusno delovanje čistilne 

naprave pa v letu 2016.  
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Stališča komisij: 

 

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

novelacijo zagonskega elaborata. 

 

D. Ilija Dimitrievski, predsednik komisije za gospodarstvo je povedal, da se je komisija 

seznanila z novelacijo zagonskega elaborata. 

 

Evstahij Drmota, predsednik komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je 

povedal, da se je komisija seznanila z novelacijo zagonskega elaborata. 

 

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

novelacijo zagonskega elaborata. 

 

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

seznanila z novelacijo zagonskega elaborata. 

 

Razprava: 

 

Igor Velov: 

- Želel je vedeti kakšno odpiranje ponudb je naslednji ponedeljek. 

 

Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne: 

- Pojasnil je, da je naslednji ponedeljek odpiranje ponudb za obveščanje javnosti. 

 

Igor Velov: 

- Zanimalo ga je katero razpisno dokumentacijo potrdi ministrstvo, ali samo tisto za gradnjo 

in želel vedeti, če je potrjena s strani ministrstva. 

 

Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne: 

- Pojasnil je, da ministrstvo potrdi vso razpisno dokumentacijo, tako za gradnjo, kot za 

nadzor in obveščanje javnosti in dokumentacija je potrjena s strani ministrstva za 

kmetijstvo in okolje. 

 

Mag. Branko Grims: 

- Povedal je, da je projekt zahteva Evropska unija in opozoril koliko je bilo po prejšnji 

obravnavi zlobnih namigovanj. Vse kar je potrebno narediti je izvedeno in odvisno je 

samo še od tega ali bodo neizbrani izvajalci projekt ovirali ali pa bodo pustili, da 

normalno teče. Če ne bo tožb potem bo kmalu projekt ne samo uresničljiv ampak tudi 

izveden. 

 

Igor Velov: 

- Povedal je, da se je preteklosti kar nekaj časa izgubilo in v reviziji je zmagal projektant, ki 

je zdaj dobil pogodbo. Vprašal je kako je s črpanjem sredstev ali velja, da kdor prvi pride 

z izbranim izvajalcem ta črpa sredstva. 

 

Mitja Herak: 

- Pojasnil je, da so na zadnjem sestanku s pristojnimi ministrstvi pojasnili, da mora 

Slovenija do konca leta porabiti 150 milijonov EUR, kar ne bo pokoriščeno, bo potrebno 
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vrniti. Izvorni problem koriščenja je v tem, da so bile v preteklosti izdane odločbe 

nekaterim občinam, ki jih zdaj zaradi raznoraznih problemov ne morejo koristiti, država 

pa nima instrumenta, da bi izdane odločbe potegnila nazaj. Zato ostaja veliko sredstev 

nekoriščenih. Država je spremenila sistem, sedaj ko je izbran izvajalec izda odločbo o 

sofinanciranju. Trenutno se ne ve koliko bo financiranje znašalo in kdo bo izbran.  

 

Ludvik Kavčič: 

Menil je, da bi bilo dobro, da so v gradnjo vključeni kranjski gradbinci, vsaj kot podizvajalci, 

ker verjetno niso sposobni tako velikega projekta peljati sami. 

 

Po končani razpravi je dal župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj se seznani z Zagonskim elaboratom za program Gorki – 2. faza, 

novelacija marec 2013. 

 

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

 

 

 

12. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

1. Saša Kristan: 

- Ker je zasledila, da je bila narejena revizija potrebe gradnje regijskega centra za odpadke 

na Polici, je želela vedeti kaj je s to zadevo in predlagala, da se ta točka uvrsti na 

naslednjo sejo mestnega sveta.  

 

Župan Mohor Bogataj je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Glede na revizijo postopka regijskega centra za odpadke na Polici se ta zadeva kot točka 

uvrsti na dnevni red naslednje seje sveta.  

 

Soglasno sprejeto ( 24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

2. Irena Ahčin:  

- Zahvalila se je za odgovor na svetniško vprašanje glede dogajanja na cesti Švabska vas 

Rupa oziroma do avtoceste. Pogrešila pa je podatke o tem, kako so se vključili podžupani 

v to dogajanje, ker po njenem mnenju mediacija ni bila v redu, zato je želela, da je to 

navedeno. Glede stavka, v katerem je navedeno, da se bodo začeli dogovarjati z lastniki je 

menila da nekateri lastniki tam ne bodo prodali zemlje in naj se začne razmišljati o 

razlastitvi v širšem interesu, oziroma da se javnost seznani s tem, da je to tudi mogoče 

uporabiti. Ob cesti hodi veliko starejših, ki se težko hitro umaknejo, zato je pločnik 

pomemben.  

- Želela je, da njen naslednik v mestnem svetu dobi odgovor kaj je s strategijo tako 

imenovane ekonomske šole, ker je OŠ Simona Jenka zelo zainteresirana za te prostore.  

- Povedala je še, da je to njena zadnja seja, ker odhaja na delo v tujino, po seji bo podala 

odstopno izjavo, za njo bo v svet prišel g. Marjan Bajt. 
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Župan Mohor Bogataj je zaželel uspešno delo tako njej kot njenemu nasledniku. 

 

3. Vlasta Sagadin: 

- Zanimalo jo je kako je z delovanjem komisije za medobčinsko in mednarodno 

sodelovanje katere članica je postala v lanskem letu, vendar se komisija od takrat še ni 

sestala. 

 

Mag. Andrejka Majhen, predsednica komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje je 

povedala, da komisija deluje in se sestaja takrat, ko se za to pokaže potreba. 

 

- Predlagala je, da se na Likozarjevi ulici namesti semafor za beleženje hitrosti vozil in 

svetlobno tablo pri uvozu na parkirišče na Likozarjevi ulici. Povedala je, da je zelo 

nevaren prehod za pešce pri uvozu na parkirišče ob Likozarjevi ulici, kjer je omogočeno 

vzdolžno parkiranje, ki večkrat onemogoča dober pregled. Če je semafor za merjenje 

hitrosti na Žanovi ulici, ki je veliko manj obremenjena, kot Likozarjeva, bi ga lahko 

namestili tudi na Likozarjevi.  

 

Darko Jarc – replika: 

- Povedal je, da Žanova ulica ni drugorazredna ulica in namen, da je tam merilec hitrosti, 

ker je tam dirkališče od spomladi in jeseni. Iz te ceste je vhod v vrtec, veliko je starejših. 

 

Dr. Andreja Valič Zver: 

- Povedala je, da je doma z Žanove ulice, že dalj časa pa živi na Likozarjevi ulici in pozna 

razmere. Obe ulici sta nevarni in poudarila, da naj se prouči možnost krožišča pri vzhodni 

obvoznici na Likozarjevi. Povedala je še, da je ogledalo pri hišni številki 27 na 

Likozarjevi ulici obrnjeno navzdol.  

 

Nada Mihajlović – replika: 

- Zahvalila se je svetnici Ahčinovi za njeno aktivnost in obljubila, da bo nadaljevala njena 

prizadevanja za cesto Švabska vas – Rupa. 

 

4. Mag. Andrej Šuštaršič: 

- Zahvalil se je za odgovore in vprašal o izgradnji obračališča za avtobuse pri OŠ Orehek in 

želel vedeti kakšni so naslednji postopki v tem primeru.  

 

Darko Jarc: 

- Pojasnil je, da je zadolžen za pogajanja s strankami na Rupi in povedal, da je njegov 

koncept pogajanja tak, da se izkoristi vse možnosti, zadnja je razlastitev. Vključen je 

projektant, ki trasira najustreznejšo verzijo ceste. Ortofoto posnetek letala je z zemljiško 

knjižnimi izpisi za meter do 2 zamaknjen. Potrebno je bila ponovna meritev. Trenutno je 

problem rešen 85 %, v roku 3 tednov pa bo po končnih meritvah zaključen. 

 

Mag. Andrej Šuštaršič: 

- Glede zmanjšanja hitrosti na regionalni cesti pri Orehku, na katero na DRSC-ju ne 

pristanejo je povedal, da upa, da se bo občinska uprava uspela dogovoriti in doseči 

zmanjšanje hitrosti iz 90 km/h na 70 km/h.  
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5. Igor Velov: 

- Zanimalo ga je če je namesto MOK začel izdajati odločbe za komunalni prispevek LUZ 

oziroma zunanji izvajalec ali ves čas izdaja odločbe občina. Če je to res je želel, da se mu 

sporoči datum zadnje odločbe, ki je bila izdana s strani občine in prve, ki jo je izdelal 

zunanji izvajalec.  

- Vprašal je kaj se dogaja z vhodom v stavbo javnega podjetja Komunala Kranj, ki že nekaj 

mesecev izgleda kot gradbišče in želel vedeti zakaj se to ne uredi.  

- Predlagal je, da se glasuje o njegovem predlogu, da uprava MOK do naslednje seje 

svetniku Igorju Velovu odgovori na večkrat vprašanje povezano s strategijo. Na več sejah 

je že vprašal kaj bo s strategijo razvoja MOK do leta 2023, če se ne upošteva je želel 

vedeti ali se bo prilagodila in do kdaj bo to narejeno. Če pa se ne bo nič delalo na tem pa 

bi tudi rad vedel.  

 

Župan Mohor Bogataj je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Občinska uprava je dolžna odgovoriti svetniku Igorju Velovu na vprašanje glede strategije 

razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023. 

 

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

 

Igor Velov: 

- Povedal je, da je komisija za pritožbe obravnavala pritožbo in na tej podlagi je komisija 

predlagala, da se o tej zadevi odloči mestni svet. Ker pa tega ni na dnevnem redu je želel, 

da se na naslednjo sejo Sveta Mestne občine Kranj pod točko Premoženjske zadeve uvrsti 

točka, ki jo je na 4. seji obravnavala Komisija za pritožbe, glede zemljišča v Besnici. 

 

Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe: 

- Pojasnila je, da gre za pot v Besnici. Pred leti je s strani lastnika sosednjih zemljišče prišla 

vloga za izvzem iz javnega dobra in za prodajo oziroma nakup tega zemljišča. Takrat je 

bil opravljen ogled in bilo je ugotovljeno, da je to v naravi zaraščena pot, ki je komaj 

vidna. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da vsebina ni važna in kot predsednik komisije za pritožbe želel, da to zadevo 

obravnava Svet Mestne občine Kranj.  

 

Župan Mohor Bogataj je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Na predlog Komisije za pritožbe se na dnevni red naslednje seje sveta pod točko 

Premoženjske zadeve uvrsti Pritožba na ukinitev statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 

110/1, k.o. Zgornja Besnica in prodajo parcele Sušnik Alojzu.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 18 PRISOTNIH: 15 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 



20 

 

 

6. Jure Kristan: 

- Predlagal je, da občinska uprava razmisli o ureditvi kolesarnice na Laborah, ker veliko 

prebivalcev Stražišča s kolesom pride do Labor, tam pa z avtobusom nadaljujejo pot.  

- Povedal je, da je veliko ulic v Stražišču uničenih in ko krajevna skupnost predlaga 

obnovitev teh cest je odgovor, da je potrebno obnoviti komunalno infrastrukturo, kar pa 

lahko traja še dolgo časa. Predlagal je, da se strateško pogleda in opredeli kdaj bo kakšna 

ulica na vrsti za obnovo. Na tak način bi se na leto lahko obnovilo vsaj nekaj ulic. Želel je 

pisni odgovor in predlagal, da se to točko obravnava na komisiji za krajevne skupnosti, 

kjer bi jo dokončno opredelili, v naslednjem proračunu pa bi se lahko že upoštevala. 

Občina in krajevna skupnost nimata možnosti vpliva, vendar se je v Stražišču pojavil 

pritisk krajanov na krajevno skupnost, da se dogovori z  Gorenjsko banko za primerne 

prostore. Povedal je, da če se bo pokazala potreba po pomoči, da se bodo obrnili še na 

občino.  

 

7. Nataša Robežnik: 

- Prosila je da se poleg gradiva, za katerega je prosila na prejšnji seji priloži še račune in 

ostale priloge, ki jih je Mestna občina Kranj in ostali javni zavodi prejela od zunanjih 

svetovalcev in odvetnikov v zadnjem letu. Zanimalo jo je kaj je določen zunanji izvajalec 

naredil za občino.  

- Vsakodnevno po radiu posluša da je zelo zgoščen promet na določenih cestah in med 

njimi sta obe cesti, ki vodita v Kranj in sicer cesta Ljubljana-Medvode in Šenčur-Kranj. 

Zanimalo jo je kaj ja MOK naredila, da bi se sprostila cesta od krožišča pri Mercatorju 

proti Šenčurju. Povedala je še, da odgovor, da je za omenjeno cesto zadolženo ministrstvo, 

ni zadovoljivo, ker mora občina toliko časa vztrajati, da se problem reši.  

 

8. Smiljana Vončina Slavec: 

- Dala je pobudo, da se na eni od naslednjih dveh sej pripravi povezavo med pripravljenimi 

DIIP-i vrtcev in osnovnih šol, s prioritetnimi investicijami v Kranju. Naredi naj se 

povezava med potrebami in tem, kar naj bi se do konca tega mandata realiziralo.  

 

Župan Mohor Bogataj je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Za obravnavo na eni izmed naslednjih dveh sej naj se pripravi gradivo in sicer: povezavo med 

pripravljenimi DIIP-i vrtcev in osnovnih šol s prioritetnimi investicijami v Kranju na tem 

področju do konca tega mandata.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 23 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Želela je spisek imenovanih predstavnikov v svete javne zavode, koliko je bilo 

evidentiranih in koliko imenovanih po političnih strankah in listah.  

 

9. Mag. Drago Štefe: 

- Zahvalil se je za odgovor na vprašanje v zvezi z vse manj urejenim območjem severno od 

kranjskega pokopališča in povedal, da je obupal. 
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10. Nada Mihajlović: 

- Povedala je, da so s strani Ministrstva za izobraževanj, znanost, kulturo in šport prejeli 

stališča in mnenje do poslanske pobude za ustanovitev Univerze na Gorenjskem. 

Ministrstvo je uvodno proceduro izpeljalo in občini podalo napotke in usmeritve. 

 

11. Evstahij Drmota: 

- Povedal je, da je pod Layerjevo hišo lepo urejen vrt, do katerega pa stopnice s spodnje 

strani z Jelenovega klanca, kjer je parkirišče, niso urejene. Predlagal je, da se razmisli o 

ureditvi teh stopnic, če ne na predvideni lokaciji pa iz strani parkirišča.  

 

Ob koncu seje se je župan Mohor Bogataj zahvalil svetnici Ahčinovi za korektno delo v Svetu 

Mestne občine Kranj in ji zaželel veliko uspeha. 

 

 

Seja se je končala ob 18.45 uri. 

 

 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

 

 

Svetlana Draksler, org. 

 

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

 

Bojan Homan 

PODŽUPAN 

 

 


