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Z A P I S N I K 

 

 

 

30. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 29.1.2014, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Mohor Bogataj. 

 

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

Boštjančič, dr. Ilija Dimitrievski, 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, Alenka 

Primožič, Nataša Robežnik,Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, 

Smiljana Vončina Slavec, Gregor Tomše, dr. Andreja Valič Zver, Klemen Valter in mag. Igor 

Velov. 

 

Odsotni so bili svetniki: Evstahij Drmota, mag. Andrejka Majhen, Alojzij Potočnik in Peter 

Zaletelj. 

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: 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, Boštjan Gradišar – načelnik Urada za okolje in prostor, dr. Mitja Pavliha 

– načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Brane Šimenc – načelnik 

Projektne pisarne, Robert Zadnik – vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, 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 in sklepe nadzornega odbora. Točko Kadrovske zadeve je 

umaknil z dnevnega reda, saj občina ni dobila v obravnavo nobene zadeve. Na dnevni red je 

uvrstil novo 3.C. Premoženjsko zadevo – Izplačilo tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih 

plačah za zaposlene v javnih zavodih, katerih ustanovitelj je MOK, sredstva za plače pa 
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zagotavlja Republika Slovenije. V kolikor na predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi 

Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj v prvi obravnavi 

ne bo bistvenih pripomb, bo predlagal, da se v skladu s 100. členom Poslovnika Sveta MOK, 

odlok sprejme po skrajšanem postopku. Ravno tako je na podlagi pripomb Komisije za 

krajevne skupnosti umaknil 4. točko Odlok o obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, 

na katerih se opravlja gostinska dejavnosti v drugi obravnavi. Člani in članice sveta imajo na 

mizi Izjavo za namen izplačil dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja po 18. členu 

Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju. Zakon določa, da v kolikor oseba ni 

vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na drugi podlagi, da je 

izplačevalec dohodka dolžan v breme osebe ob izplačilu obračunati prispevke. Zaprosil je, da 

jo izpolnijo in vrnejo naši Službi za mestni svet.  

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Vprašal je, zakaj pri Kadrovskih zadevah ni uvrščene Razrešitev direktorice Gorenjskega 

muzeja. Svet zavoda in strokovni svet sta posredovala vse dokumente v pravem času. 

Stanje v zavodu je nevzdržno in nepravilnosti poslovanja se kopičijo. 

 

Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja, je odgovorila, da je občina res 

prejela vse dokumente obeh svetov. Občina je nato poslala gradivo direktorici Gorenjskega 

muzeja v mnenje, ki ga je predložila. Naknadno je šele prejšnji teden posredovala dopis 

njenega odvetnika, katerega pa mora občina natančno preučiti. 

 

Župan, Mohor Bogataj, je menil, da zadevo lahko prestavijo za en mesec. Ko bodo preučili 

mnenje oz. predlog odvetniške pisarne, bo občinska uprava to posredovala na februarsko sejo. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Menil je, da gre za namerno zavlačevanje in ni več prepričan, da bo zadeva na naslednji 

seji. Glede na to, da ga je ta mestni svet soglasno izvolil v Svet zavoda Gorenjski muzej, 

ki skrbi za zakonitost in pravno formalno urejenost zavoda. 

- Z današnjim dnem odstopa z mesta člana Sveta zavoda Gorenjski muzej. Podal je pisno 

izjavo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 29. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.12.2013 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Premoženjske zadeve 

3. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v 

Mestni občini Kranj – prva obravnava 

4. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega 

prostorskega načrta ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah in merilih za odmero 

komunalnega prispevka – prva obravnava 
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5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim 

funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles 

občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov 

6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 

7. Soglasje k ceni storitev Pomoči na domu 

8. Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda  

9. Informacija o projektu Gorki 

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (22 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 1 

VZDRŽAN). 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 29. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

18.12.2013 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 29. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila 18.12.2013 je podal 

Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance in povedal, da so vsi sklepi izvršeni oziroma so v 

izvrševanju.  

 

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

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik  29. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.12.2013 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

2. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014 - 

dopolnitev 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Mag. Branko Grims, predsednik Stanovanjske komisije: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in jih v delu, ki zadeva delovno področje 

komisije, podpira. 
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Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

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

strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija na predlagano besedilo podaja naslednjo pripombo: izraz »orientacijska« v vseh 

sklonih naj se črta povsod v besedilu, kjer vrednost temelji na cenitvenem poročilu. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem MO Kranj za leto 2014.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2014. 

 

Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

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

dopolnitev 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Mag. Branko Grims, predsednik Stanovanjske komisije: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in jih v delu, ki zadeva delovno področje 

komisije, podpira. 

 

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

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlagano dopolnitvijo 

Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2014. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

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

strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija na predlagano besedilo podaja naslednjo pripombo: izraz »orientacijska« v vseh 

sklonih naj se črta povsod v besedilu, kjer vrednost temelji na cenitvenem poročilu. 
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Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnitvijo Načrta pridobivanje nepremičnega 

premoženja MO Kranj za leto 2014.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za 

leto 2014. 

 

Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 

 

 

C. Izplačilo tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za zaposlene v javnih 

zavodih, katerih ustanovitelj je Mestna občina Kranj, sredstva za plače pa zagotavlja 

Republika Slovenija 

 

 

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

 

Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance, je dodal, da je država izplačevalce plač zavezala, da 

izplačajo prvi del tretje četrtine do konca februarja 2014, drugo polovico do konca januarja 

2015. Izplačevalec je v teh primerih država, ki pa je naložila zavodom naj poskušajo 

zagotoviti potrebno maso za izplačilo prve polovice odprave nesorazmerij iz viškov preteklih 

let in tekočega proračuna. S tem posegajo v premoženje občin in proti temu nastopajo vse 

občine, zato se je občini Kranj zdelo primerno, da mestni svet sprejme predlagani sklep. Drugi 

del dopisa ministrstva pravi, da naj zavodi, ki ne bodo mogli sredstev iz viškov, do 3.2.2014 

izpolnijo zahtevek in bo sredstva zagotovila država. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Mestna občina Kranj ne daje soglasja, da se presežek prihodkov nad odhodki, ki jih osnovne 

šole iz Mestne občine Kranj, Glasbena šola Kranj in Gorenjski muzej dosegajo pri opravljanju 

svoje dejavnosti, namenijo poplačilu razlike v osnovnih plačah zaradi odprave tretje četrtine 

nesorazmerij o osnovnih plačah zaposlenih v osnovnih šolah iz Mestne občine Kranj, 

Glasbene šole Kranj in Gorenjskem muzeju. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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3. ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU 

SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

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

predlog Statutarno pravne komisije je v imenu predlagatelja povzela naslednji pripombi na 

prvi stavek 2. odstavka 3. člena: 

- beseda »potrebne« se nadomesti z besedo »pogrebne«, 

- na koncu stavka se doda besedilo »ali voljo njegovih svojcev«. 

 

Stališča komisij: 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravna komisija: 

Pripombe komisije je predlagatelj upošteval. 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in 

šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno 

varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj – prva obravnava. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se strinjali  s predlaganim gradivom. 

 

Župan Mohor Bogataj je, ker na predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o 

zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj v prvi obravnavi ni bilo 

bistvenih pripomb, predlagal, da se v skladu s 100. členom Poslovnika Sveta MOK, odlok 

sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Pripomb oz. razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči dal v potrditev naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v 

Mestni občini Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 

dejavnosti v Mestni občini Kranj. 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
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4. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBMOČJA 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ČI2 – CENTRALNE 

DEJAVNOSTI V ČIRČAH IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA – PRVA OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja 

občinskega podrobnega prostorskega načrta ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah in merilih za 

odmero komunalnega prispevka – prva obravnava in z njim soglaša. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

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

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

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

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

območja občinskega podrobnega prostorskega načrta ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah in 

merilih za odmero komunalnega prispevka (prva obravnava).  

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta ČI2 – 

centralne dejavnosti v Čirčah. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se strinjali  s predlaganim gradivom. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Či2- centralne dejavnosti v Čirčah. 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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5. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH 

IN PLAČILIH OBČINSKIM FUNKCIONARJEM IN NAGRADAH ČLANOM 

SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI, ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA 

SVETA TER ČLANOM DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV, IN O POVRAČILIH 

STROŠKOV 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo pravilnika. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pravilnikom o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom 

svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih 

občinskih organov, in o povračilih stroškov, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, 

da ga sprejme. Ga. Smiljana Vončina Slavec, ki je bila odstotna na seji komisije, je 

predsedniku komisije po elektronski pošti posredovala nestrinjanje z predlagano uskladitvijo. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in 

nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter 

članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov. 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in 

šolstvo: 

Komisija soglaša s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih 

občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih 

teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se strinjali  s predlaganim gradivom. 

 

Razprava:  

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Menila je, da predlagano besedilo v novem predlogu ni sledilo sklepu mestnega sveta, da 

se izenači status članov nadzornega odbora s člani drugih organov. Ne razume sklepa 

mestnega sveta tako, da bi ga bilo potrebno vezati na nagrado za opravljanje neposrednega 

nadzora po kriterijih zahtevnosti nadzora. Torej to je delo, ki ga lahko opravljajo samo 

člani nadzornega odbora in je neprimerljivo z delom svetnikov. Nadzorniki so za tako 

delo usposobljeni in imajo certifikat. Je proti takemu sklepu, ker ocenjuje, da bo delo oz. 
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izvajanje neposrednega nadzora, ki ga bo zdaj izvajal zunanji izvajalec in bo dražji kot so 

bili člani nadzornega odbora. 

 

Stane Boštjančič: 

- Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Nobenega pogoja za imenovanje člana 

nadzornega odbora, predpisanih ni nobenih certifikatov, nobene izobrazbe. Vsakdo, ki ima 

18 let in ima volilno pravico, je lahko član nadzornega odbora. Zakon določa, da v 

primerih, kjer je potreben izvedenec, se lahko za posamezne posebne strokovne naloge 

nadzora, lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski 

svet. Primarno in strokovno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in 

občinska uprava.  

- Poročilo o porabi sredstev svetniških skupin, ki ga izdelal nadzorni odbor, nima sestavin 

nadzornega poročila. Ni razvidno, kje so bile kršitve predpisov, pravilnikov in kaj treba 

narediti za vzpostavitev zakonitega stanja. Strinjal se je z mnenjem Komisije za finance. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Člane nadzornega odbora je potrdil mestni svet in ob tem bili seznanjeni, kako 

kvalificirani so ti kandidati. S tem sklepom se danes vzame nadzornemu odboru še tiste 

dve funkciji, ki jih ima.  

- Predlagal je, da mestni svet danes zniža sejnine članom nadzornega odbora v skladu z 

ostalimi člani sveta. Ne vidi razloga, zakaj bi glasovali o drugem sklepu. 

 

Klemen Valter:  

- Predlagal je dodatni sklep, da Občinska uprava Mestne občine Kranj naj naredi poizvedbo 

pri ostalih mestnih občinah o višini sejnin članov sveta mestnih občin in članov nadzornih 

odborov. Z namenom, da se svetniki, člani nadzornega odbora in javnost seznani o višinah 

sejnin po ostalih občinah. To bo neko izhodišče za morebitne nadaljnje spremembe tega 

pravilnika. 

 

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

 

SKLEPA: 

 

1. Občinska uprava Mestne občine Kranj naj naredi poizvedbo pri ostalih mestnih občinah o 

višini sejnin članov sveta mestnih občin in članov nadzornih odborov. 

2. Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih 

občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom 

delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih 

stroškov. 

Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH: 15 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
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6. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

SPREJEMU OTROK V VRTEC 

 

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

predlog Statutarno pravne komisije je v imenu predlagatelja povzela naslednji pripombi na 1. 

člen pravilnika:  

- v 1. odstavku se črta beseda »vsi« pred besedama »naslednji pogoji«, 

- v prvem stavku 3. odstavka se za besedo »sprejemu« doda beseda »tisti«. 

 

Stališča komisij: 

 

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

Komisija soglaša s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v 

vrtec.  

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da so bile pripombe 

komisij upoštevane. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se strinjali  s predlaganim gradivom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

 

 

7. SOGLASJE K CENI STORITEV POMOČI NA DOMU 

 

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

povedala, da bo v letu 2014 storitev pomoči na domu izvajalo 28 socialnih oskrbovalk, to je 

ena več, kot v preteklem letu, koordinator in 0,85 vodje pomoči na domu. Socialne 

oskrbovalke bodo opravile 3000 upravičenih ur mesečno. Služba pomoči na domu se je v letu 

2013 plačevala po dejanskih stroških, kar je pomenilo, da je bilo izplačano skoraj 35.000 EUR 

manj. Mestna občina Kranj ima nižjo ceno za uporabnika na Gorenjskem in med mestnimi 

občinami. Predlagana je ekonomska cena v višini 16,36 EUR, MOK prispeva k temu 74,3 %, 

uporabni pa 4,20 EUR, kar pomeni, da se za uporabnike cena glede na lansko leto ne 

spreminja.  
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Stališča komisij: 

 

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

so na komisiji podprli predlog novih cen, pozitivno so se odzvali do dela pomoči na domu, to 

naj bi bil mobilni dom upokojencev na terenu. 

 

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

predlaganimi sklepi. 

 

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

predlaganimi sklepi. 

 

Razprava: 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Menil je, da sklepi niso dobro formulirani in povedal, da v prvem sklepu zadnji stavek 

lahko izpade, ker je bil o tem sprejet že odlok in menil, da bi bilo potrebno, da se ta stavek 

črta, ker je nepotreben. Za drugi sklep pa je menil, da ni pravilno formuliran.  

 

Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti: 

- Pojasnila je, da pravilnik zagotavlja določen odstotek sredstev za določene namene, 

občina pa plačuje po dejanskih stroških, kar je zanjo bolj ugodno, ampak dejansko Dom 

upokojencev ne more tega pokrivati, zato je potrebno dodatno sprejeti ta sklep. Pripomnila 

je, da se za letnico 2014 vstavi beseda lahko. 

 

Bojan Homan: 

- Povedal je, da podpira to ceno, zahvalil se je vsem zaposlenim in vodstvi Doma 

upokojencev, ki korektno izvajajo to zadevo. Odzivi starostnikov na terenu so pohvalni in 

menil, da je taka cena več kot upravičena. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Povedal je, da občina Šenčur noče več financirati Doma upokojencev, tako da na 

prednostni listi ostajajo le občani Kranja in se zahvalil svetnikom, ki so v proračunu 

potrdili sofinanciranje obnove Doma upokojencev. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Pridružila se je pohvalam, zanimalo pa jo je kakšno je sofinanciranje tistih, ki so v domu, 

glede na to, da občina sofinancira pomoč na domu 74,3%. 

 

Nada Bogataj Kržan: 

- Povedala je, da občina doplačuje samo tistim, ki ne zmorejo s svojo pokojnino in nimajo 

nikogar od svojcev, ki bi lahko doplačeval razliko. Občina letno kar nekaj sredstev 

namenja za to.  
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Smiljana Vončina Slavec: 

- Poudarila je, da to pomeni, da oskrbovanec plačuje po tržni ceni, če ima denar. Pomoč na 

domu pa se subvencionira vsakemu, tudi tistemu, ki ima denar. 

 

Nada Bogataj Kržan: 

- Pojasnila je, da je to na podlagi zakona, ker mora vsaka občina 50 % namenjati za to, vse 

občine namenjajo več kot toliko.  

 

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

 

SKLEPE: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za proračunsko  leto 2014 

soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 16,36 € in 

predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 74,3%. Cena urne postavke 

storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 4,20 €. Ob nedeljah znaša cena urne 

postavke za uporabnika 5,88 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,30 €. 

Mestna občina Kranj pri  tem  sofinancira  javno  službo   pomoči na domu  po dejanskih 

stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih 

storitev.  

 

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

za leto 2014 lahko koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za 

nakup varovalne opreme in oblačil socialnih oskrbovalcev ter stroškov, ki so potrebni za 

vzdrževanje voznega parka in dostopa do uporabnikov. 

 

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

za leto 2014 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med 

kategorijami (upravno administrativni stroški; stroški materiala in storitev; stroški 

amortizacije in investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v 

okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov. 

 

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

Kranj za leto 2014 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre 

za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim zaradi dolgotrajnih bolniških in 

porodniških odsotnosti niso sposobni zagotavljati storitev. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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8. SKLEP O DOLOČITVI OBVEZNIH LINIJ IN VOZNEGA REDA  

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar in povedal, da sta v gradivu 2 napaki. Ena je v 

finančnem poročilu, kjer je znesek naveden s centi, zato se predlaga črtanje besede približno, 

v samem sklepu je pri progi 7 navedeno Globus - Kokrica – Srakovlje – Tatinec – Bobovek – 

Mlaka – Globus. V tej progi se črta Tatinec. Bistvo sklepa je, da je bila proga Globus Tatinec 

uvedena poskusno, poskusni čas poteče konec meseca in predlog je, da ostane kot je bila. 

 

Stališča komisij: 

 

Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da so se uskladili. 

 

Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči župan Mohor Bogataj skupaj s pripombami, ki jih je 

podal Mirko Tavčar na glasovanje 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda. 

 

Sprejeto soglasno ( 26 PRISOTNIH: 26 ZA).   

 

 

 

9. INFORMACIJA O PROJEKTU GORKI 

 

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

izgradnja kanalizacije zaradi ugodnih vremenskih razmer ponekod pred terminskim planom. 

Na aglomeraciji Bitnje-Šutna –Žabnica je položene že skoraj 2 km komunalne infrastrukture. 

Na Kokrici je zaključen odsek prosti naselju Ilovka in stara cesta na Belo, v dolžini več kot 

350 m. Na Zlatem polju pa je zaključeno in položeno že preko 130 m komunalne 

infrastrukture. Nekaj več težav je s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za gradnjo centralne 

čistilne naprave. Pogovarjajo se s skupinami krajanov, ta trenutek potekajo razgovori s tretjo 

skupino. Del krajanov se ni strinjal  s sklepom Upravne enote Kranj, ki jih ni priznala statusa 

stranke v postopku, na kar so se pritožili. Pritožbo bo reševalo Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor in upajo, da bo ministrstvo v najkrajšem možnem času pritrdilo trditvam Upravne 

enote Kranj in izdalo sklep. Razgovori s krajani pa še potekajo, zato ni mogel povedati, 

kakšni so zaključki. Mestna občina Kranj mora zalagati svoja sredstva. Od pristojnega 

Ministrstva za kmetijstvo in okolje so prejeli zagotovilo, da naj bi Vlada Republike Slovenije 

v mesecu februarju odobrila dodatna finančna sredstva za sofinancirane kohezijske projekte. 

Če se bo to realiziralo, lahko Mestne občina Kranj pričakuje pogodbe o sofinanciranju 

koncem februarja oz. v začetku marca. Povedal je, da pristojni organ občinske uprave 

pripravlja program opremljanja, s katerim bo znana višina komunalnega prispevka. Trenutno 

se o konkretni številki ne da govoriti, do naslednje seje pa naj bi bile že znane številke. Cilj 

projekta je, da se 95 % uporabnikov priključi na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje.  

Na projektu vodovod Bašelj – Kranj so prav tako s terminskimi načrti nekoliko naprej. Na 

objektu ultra-filtracije v Bašlju je plošča že podkletena. Na objektu vodohana Zeleni hrib na 
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protokolarnem objektu Brdo je že podložni beton, nameščene so prekatne stene. Obljubljeno 

je, da bodo čim prej pričeli z deli na kolesarski stezi od protokolarnega objekta Brdo proti 

naselju Ilovka. Tam pa se je zadeva malo zamaknila. V drugi polovici februarja računajo da 

bodo zakopali tudi na tem delu projekta.  

 

Stališča komisij: 

 

Jure Kristan, podpredsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je 

povedal, da so se s poročilom seznanili. Upajo, da bodo pogajanja čim prej zaključena, da se 

bo nadaljevalo s projektom. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da so se z informacijo seznanili.     

 

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

seznanila s potekom del in hkrati izrazila zaskrbljenost zaradi dogodkov v zvezi z gradnjo 

centralne čistilne naprave in upanje, da se bo zadeva čim hitreje razrešila. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se je komiisja 

seznanila s predlaganim gradivom. 

 

Razprava: 

 

Klemen Valter: 

- Menil je, da v primeru, če nekdo nasprotuje iz povsem pavšalnih razlogov, brez navajanja 

objektivnih razlogov, potem bi lahko bil to pravni temelj za neko škodo, katere višino bi 

bilo potrebno opredeliti in ki se v tem trenutku dela občini. Z izvajalci so podpisane 

pogodbe, ti pa ne morejo pričeti z izvajanjem del. V tem trenutku občina že krši pogodbo. 

Pozval je krajane, da razmislijo iz kakšnih razlogov nasprotujejo gradbenemu dovoljenju, 

ker se občini dela velika škoda.  

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Povedal je, da je govoril z nekaterimi krajani, ki se pritožujejo in se je z njimi pripravljen 

še dobili, da se dogovorijo o zadevi. Poudaril je, da na izsiljevanje ne bo pristal, skušali pa 

bodo najti miren sporazum, da bi prišli do gradbenega dovoljenja. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Menil je, da je problem že od leta 2006, ko se je ta projekt načrtoval, ker je bilo premalo 

sodelovanja, kar je povedal že na zboru krajanov. Menil je, ljudje želijo status stranskega 

udeleženca v postopku. Poudaril je, da je bila komunikacija prepozna in izrazil upanje, da 

se bodo zadeve uredile, za kar si prizadevajo tudi v krajevni skupnosti.  

 

Nada Mihajlović: 

- Pridružila se je Klemenu Valterju in poudarila, da bi jim lahko bila dobra šola to, kar se je 

zgodilo v Tenetišah. Sanacija odlagališča občane Kranja drago stane. Poudarila je, da ne 

želi, da se kaj takega ponovi pri gradnji čistilne naprave. Apelirala je na skupine, naj svoje 

osebne interese podredijo interesom občanom Kranja. 
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Bojan Homan: 

- Povedal je, da so s težavo pridobili okoljevarstveno dovoljenje. Prva civilna iniciativa, ki 

se je pojavila je bila stranka v postopku za pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja. Te 

stranke so bile upravičene s strani Agencije za okolje. Pogovori so tekli s tistimi krajani, 

ki so bili vključeni v tem postopku. Okoljevarstveno dovoljenje je podlaga za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja se je kot stranke v postopku 

prijavilo 19 krajanov večinoma Špikove ulice. Upravna enota jih je zavrnila in jih ne 

prizna kot stranke v postopku. V pogajanjih, ki so v teku, je od 19 krajanov ostalo samo še 

5 udeležencev, ki trenutno ovirajo izdajo gradbenega dovoljenja. 

 

Igor Velov: 

- Povedal je, da če se danes začne z gradnjo, je potrebnih za izgradnjo centralne čistilne 

naprave do poskusnega obratovanja 730 dni. Zanimalo ga je kako bo s tem, ker če se takoj 

začne, se že zamuja. 

 

Bojan Homan: 

- Povedal je, da se  z izvajalcem dnevno povezani. Izvajalec trdi, da če bo gradbeno 

dovoljenje izdano v roku 1 do 2 mesecev bo lahko manjkajoče dni nadoknadil. Če pa se 

bo še nekaj časa zapletalo z izdajo gradbenega dovoljenja pa se lahko naredi, da izvajalec 

v roku zadeve ne bo mogel izvesti. 

 

Igor Velov: 

- Želel je, da bi ljudje uporabili zdrav razum, vendar pa ni želel, da izpade, da se vse dogaja 

v zadnjih 2 mesecih. Na eni prejšnjih sej je vprašal kaj se dogaja s projektno 

dokumentacijo, ker se je izgubilo leto, ko je bil za dokumentacijo izbran projektant, ki ni 

bil pravi, drugi se je pritožil in po enem letu mu je uspelo. Zanimalo ga je, ali ima občina 

pripravljen rezervni plan, če vse skupaj ne uspe. 

 

Mag. Janez Frelih: 

- Povedal je, da v času, ko so se začeli problemi na čistilni napravi in na tem območju ne 

izvirajo iz tega mandata, zato je potrebno opozoriti, da so se problemi začeli, ko se je 

začelo pretovarjanje komunalnih odpadkov na tej lokaciji. Takrat je krajevna skupnost 

temu močno nasprotovala. Civilna iniciativa je bila takrat pripravljena, da zapre pot. 

Takrat je bilo obljubljeno, da bo pretovarjanje odpadkov trajalo 9 mesecev, ker pa se to še 

vedno izvaja je jasno, da zaradi tega ljudje ne zaupajo več. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da je bilo takrat dovolj časa, da bi se z ljudmi lahko pogovorili, zanimalo pa ga 

je ali imajo plan B, ker če ga ni so lahko posledice hude. 

 

Bojan Homan: 

- Povedal je, da plan B vedno obstaja. Krajanom Orehka in Drulovke je bil predstavljen. 

Poudaril je, da so bili vedno odprti za pogovor. Če pa na koncu ostane samo še 5 ljudi je 

bilo veliko narejeno, vendar je za težave dovolj eden, če bo vztrajal. Plan B je sledeč: 

lahko ostane tako kot je in obstoječo čistilno napravo popravljajo dokler bo delovala. 
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Toliko sredstev, kot jih je sedaj na voljo ne bo nikoli več. Ostala bo stara čistilna naprava, 

ki ima okoljevarstveno dovoljenje veljavno do konca leta 2014. Ne ve pa se ali bo takrat 

država podaljšala okoljevarstveno dovoljenje. Druga opcije je da se črtajo investicije, ki 

so v proračunu in sami pričnemo z gradnjo čistilne naprave, kar bo trajalo približno 6 do 7 

let. Naslednji plan je možnost koncesije, vendar pa se ne ve ali bi jo sploh lahko dobili. 

Poudaril pa je, da je sam prepričan, da bo plan a izpeljan. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o stanju projektov GORKI-2. Sklop in 

Vodovodno omrežje Bašelj – Kranj. 

 

Sprejeto soglasno ( 29 PRISOTNIH: 29 ZA).   

 

 

 

10. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE 

KRANJ 

 

1. Matej Gal Pintar:  

- Veseli ga, da je Kranj dobil city managerja. Mestni svet s tem ni bil seznanjen, zato ga 

zanima: vsebina strategije, vključene osebe, cilji, višina finančnih sredstev, kako bo to 

vplivalo na dodelitev finančnih sredstev raznim kulturnim ustanovam. Mogoče bi se 

city manager celo lahko predstavil na mestnem svetu. Vprašal je, kako je hierarhično 

city manager umeščen v občinski upravi.  

 

Župan, Mohor Bogataj, je povedal, da bo pripravljen pisni odgovor, novo city managerko 

bodo povabili na sejo mestnega sveta. 

 

2. Mag. Andrej Šušteršič: 

- Zahvalil se je za spisek tožb zoper občino in spisek tožb občine zoper druge subjekte. 

Zneski so izredno visoki. Zanimalo ga je, kaj spada pod dolgove ministrstev, raznih 

kulturnih organizacij, posameznikov. Vprašal je, kako potekajo izterjave, ali v okviru 

občine, ali to izvajajo zunanji izterjevalci. Članom sveta je dal v razmislek dejstvo, 

koliko škode so mogoče naredili mestni občini v proračunu s sklepi, z nevednostjo, 

političnimi vplivi ali nekimi osebnimi interesi. Izpostavil je tudi objektivno in 

subjektivno odgovornost zaposlenih v občinski upravi.  

- Na odseku Kranj – Orehek – Ljubljana je 20.12.2013 prišlo do prometne nesreče s 

smrtnim izidom. Glede ureditve tega odseka je krajevna skupnost poslala dopise na 

vse državne institucije, od predsednice vlade do pristojnih ministrstev in agencij. 

Ogled je opravila Družba RS za državne ceste dne 10.1.2014. Reakcije Mestne občine 

Kranj na ta dogodek ni bilo. Na poziv so se odzvali in si ogledali odsek. Ugotovilo se 

je, da je odsek ceste zelo nevaren in, da je treba pristopiti k ukrepom za zmanjšanje 

hitrosti z ustrezno signalizacijo in osvetlitvijo. Prosil je pristojne za ažurno uskladitev 
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zapisnika o ogledu in da se prične takoj izvajati potrebne ukrepe za zagotovitev 

prometne varnosti. Družba za investicije in DRSC bosta skupaj z občinskimi službami 

pripravila dolgoročne ukrepe. Apeliral je, da občina sodeluje in pomaga pri dolgoročni 

rešitvi ureditve prometne varnosti na tem odseku. 

- Zanimalo ga je, ali se promet na Kutinovi ulici spremlja in kakšni ukrepi sledijo v 

bodoče.  

 

3. Alojzij Ješe:  

- Predlagal je, da se ob urejanju odseka Kranj – Orehek, rešuje tudi prometna 

problematika izredno nevarnega križišča Kranj-Jeprca-Breg-Žabnica.  

 

4. Vlasta Sagadin:  

- Ponovno je postavila vprašanje in sicer, kolikšno finančno breme bo predstavljalo 

gospodinjstvu priklop na javno kanalizacijo v okviru projekta Gorki.  

 

Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor, je povedal, da so za vsa območja, ki jih 

zajema projekt Gorki, naročeni programi opremljanja, ki bo točno določal številko 

komunalnega prispevka. Pred tem je težko podati točno informacijo. 

 

Bojan Homan, podžupan, je povedal, da cene komunalnega opremljanja še niso znane, za 

vsako območje bo najbrž svoja cena. Pogovarjajo se tudi o enotni ceni. Stroški ne bodo 

majhni, zato naj ljudje začnejo varčevati v ta namen. Plačati se bo moral komunalni prispevek 

in tudi na svoje stroške na svoji parceli zgraditi priključek. 

 

- Vlasta Sagadin je v nadaljevanju izpostavila, da se letno precej sredstev namenja javni 

razsvetljavi. Predlagala je, da bi pregledali, kje je ponoči potrebna javna razsvetljava in 

kje bi se dalo privarčevati na ta račun. 

- Vprašala je, kolikšni so bili stroški oglaševanja pobratenih mest Dobrodošlica Mestna 

občina Kranj.  

 

Nada Mihajlović:  

- V njenem okolišu, Šorlijevem naselju, ima kar nekaj zahtev stanovalcev, ker določenim 

javna razsvetljava sveti naravnost v spalnice. Želijo, da se te luči pregledajo in tam, kjer je 

to moteče, naj se soj svetlobe usmeri samo na ulico.  

 

5. Saša Kristan:  

- Opozorila je, da iz betonskih kvadrov na obokih na Gaštejskem klancu rastejo drevesa in 

izpodrivajo kvadre. Spodaj je prometna cesta in obstaja nevarnost nesreče. 

 

6. Smiljana Vončina Slavec: 

- Zanimalo jo je, kakšni bodo nadaljnji koraki, vezani na Poročilo Nadzornega odbora 

MOK o porabi sredstev svetniških skupin.  

 

7. Mag. Igor Velov: 

- Glede tega poročila je povedal, da so na Statutarno pravni komisiji ugotovili, da to končno 

poročilo ne vsebuje elementov končnega poročila, niti ni objektivno. Sam osebno ima 
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velike pomisleke. Postopek ni pravilno izpeljan, poročilo vsebinsko ne vzdrži in se dela 

nepotrebna škoda.  

- Strinjal se je s kolegico Sagadinovo, da naj se naredi racionalizacija javne razsvetljave na 

območju občine.  

- Iz smeri Šenčurja proti Kranju je na desni strani postavljenih en kup panojev in reklam. 

Obstaja občinski pravilnik, kje, kaj in kako se lahko oglašuje. Predlagal je, da se zadeva 

uredi v skladu s pravilnikom. V kolikor je tako oglaševanje dovoljeno, želi odgovor na 

podlagi česa je dovoljeno.  

 

8. Ludvik Kavčič:  

- S strani članov Obrtno podjetniške zbornice Kranj oz. potencialnih obrtnikov so bili 

obveščeni o sledeči situaciji. Pred časom se je Upravna enota Kranj po svojem 

tolmačenju prostorskih aktov odločila, da na območjih stanovanj in kmetij ni več 

mogoča gradnja najrazličnejših obrtnih delavnic. Tako se že nekaj mesecev vztrajno 

zavrača vse vloge za izdajo gradbenih dovoljenj za navedene gradnje.  

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, 

Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika in Odlok o prostorskih 

ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja, v 

nadaljevanju PUP, v 11. členu oba akta predpisujeta vrste dopustnih gradenj v 

območjih z oznako SE (območja stanovanj) in SK (stanovanjska območja s 

kmetijskimi gospodarstvi), kjer je dovoljena gradnja novih stanovanjskih stavb in 

spremljajočih stavb splošnega družbenega pomena, storitvenih dejavnosti in trgovin, 

ki služijo območjem. 

Glede na veljavno Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o 

določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011), in Navodila za 

razvrščanje po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov (ki je objavljena na internetnih 

straneh ministrstva) so tako obrtniške delavnice, kot so avtomehanične, ličarske, 

mizarske, orodjarske in druge delavnice, s tehničnega vidika klasificirane med stavbe 

z oznako 12510 industrijske stavbe. 

Upravna enota Kranj je zavzela stališče, da objektov klasificiranih z oznako 12510 v 

območju SE in SK ni mogoče zgraditi, saj objekti ne predstavljajo stavbe splošnega 

družbenega pomena oziroma storitvenih dejavnosti.  

Tako Upravna enota Kranj ne upošteva določb Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 

50/94, 61/00, 42/02, 102/07) ter 1. člena in drugega odstavka 3. člena Uredbe o 

določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/2008), 

da so razne obratovalnice – delavnice npr. orodjarska delavnica, klasificirane kot 

obrtna-storitvena dejavnost.  

Najbolj zanimivo pa je dejstvo, da oba PUP-a veljata že desetletje in ravno tako velja 

Uredba o klasifikaciji vrst objektov že več kot dve leti, Upravna enota Kranj, pa je 

svoje odločitve pričela izvajati pred nekaj meseci. V tem času ni bilo nobenih 

sprememb ne PUP-ov in ne navedene uredbe. 

Živimo v časih, ki so težki, v obdobju, ko je vsako delovno mesto dobrodošlo in ko se 

veselimo vsake nove dejavnosti, ki bo zaposlovala in prinesla kruh zaposlenim. 

V občini Kranj praktično ni več industrije, ljudje se preživljajo s podjetništvom in z 

obrtjo. 
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Zavračanje (birokratske ovire) možnosti za odpiranje posameznih obrtnih delavnic pa 

direktno vpliva tudi na gospodarsko aktivnost in s tem na socialni status ljudi in v 

končni fazi tudi na razvoj Mestne občine Kranj. 

Predlagajo uradno tolmačenje pojma obrtne dejavnosti v skladu z Obrtnim zakonom v 

navedenih območjih z obvezno razlago, saj ne morejo v Mestni občini Kranj dovoliti, 

da tudi v bodoče, v času krize ne bodo več omogočali gradenj mehaničnih, ličarskih, 

mizarskih, orodjarskih in drugih delavnic našim obrtnikom.  

Po njihovem mnenju ter po tolmačenju Obrtnega zakona, naštetih obrti ne morejo šteti 

med industrijo, zato jim je postopanje Upravne enote popolnoma nelogično, 

nepravilno in škodljivo.  

 

9. Mag. Drago Štefe: 

- Glede javno zasebnega partnerstva in stečaj Tehnika je povedal, da se na tem primeru 

lahko vidi, kako eno javno zasebno partnerstvo lahko zelo hitro podere vse dogovore. 

V tem partnerstvu so preveliki apetiti in meni, da občina zgublja, saj je zadeva 

neracionalna, škodljiva in predrago.  

- Vprašal je, ali je izdelana analiza, zakaj se v starem Kranju stalno zapirajo trgovine. 

Ali je to samo manj ugodna lokacija, prometni problemi, previsoke najemnine? Treba 

se je zavzeti za to, da ne bo star Kranj dokončno umrl, kar se tiče trgovskega dela.  

 

Župan, Mohor Bogataj, je povabil vse prisotne v spodnjo avlo na razstavo Makete – 

Prešernov gaj, kot si ga nekoč želimo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri. 
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