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Z A P I S N I K 

 

 

 

18. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 10.10.2012, 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, Janez Bohorič, mag. 

Stanislav Boštjančič, mag. Alenka Bratušek, dr. Ilija Dimitrievski, Evstahij Drmota, Beno 

Fekonja, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, Alojz Gorjanc, Bojan Homan, Darko Jarc, 

Alojzij Ješe, Jure Kristan, Saša Kristan, Jože Lombar, mag. Andrejka Majhen, Nada 

Mihajlović, Matej Gal Pintar, Alojz Potočnik, Alenka Primožič, Vlasta Sagadin, mag. Drago 

Štefe, mag. Andrej Šušteršič, Gregor Tomše, mag. Andreja Valič Zver, Klemen Valter, mag. 

Igor Velov, Smiljana Vončina Slavec, Nataša Robežnik, Zmagoslav Zadnik in Peter Zaletelj. 

 

Odsoten je bil svetnik Ludvik Kavčič. 

 

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

direktor občinske uprave, Janez Ziherl – načelnik Urada direktorja, Tatjana Hudobivnik – 

vodja Splošne službe v Uradu direktorja, dr. Mitja Pavliha – načelnik Urada za gospodarstvo 

in gospodarske javne službe, Nada Bogataj Kržan – načelnica Urada za družbene dejavnosti, 

Brane Šimenc - načelnik Projektne pisarne, Boštjan Gradišar – načelnik Urada za okolje in 

prostor, Robert Zadnik – Medobčinski inšpektorat Kranj, Milena Bohinc in Svetlana Draksler 

– analitika v Uradu direktorja, Jana Habjan Piletič – JPH projektne rešitve, pri 8. točki.   

 

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, odgovore na svetniška vprašanja, gradivo za točko Kadrovske zadeve. Amandma k 4. 

točki Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj je bil 

svetnikom posredovan v petek, 5.10.2012. Umaknil je 5. točko Odlok o oglaševanju in 

usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj, zaradi večjega števila predlaganih dopolnitev 

k odloku s strani Statutarno pravne komisije in Komisije za KS. Potrebno je uskladiti 

predlagane dopolnitve in proučiti pravne posledice odloka.  
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Zaradi številnih pripomb je umaknil 13. točko Pravilnik o sredstvih za delov svetniških 

skupin, ki bo pripravljen v prenovljeni obliki do ene izmed naslednjih sej ter usklajen z 

veljavno zakonodajo in s stališči revizije.  

Na mizo so svetniki prejeli amandma k 6. točki Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka 

o občinskih cestah v Mestni občini Kranj. 

Za Strategijo mestnega potniškega prometa bo podana informacija o stanju na projektu in ne 

1. obravnava strategije, kot je bilo prvotno zapisano v dnevnem redu. 

Predlagal je, da se na dnevni red uvrsti nova 18. točka – Sklep o pristopu Mestne občine Kranj 

v partnerstvo s Fundacijo Vincenca Drakslerja pri razvoju socialnih programov. 

Župan je predstavil novega načelnika Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe – 

dr. Mitja Pavliha.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 29.8.2012 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj – 2. 

obravnava 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj – 2. 

obravnava 

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega 

gospodarstva Sajovic – 2. obravnava 

7. Odlok o zagotavljanju socialnovarstvenih dejavnosti v MOK- 1. obravnava 

8. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Podelitev koncesije za 

upravljanje javnih parkirnih površin v Mestni občini Kranj« - 1. obravnava 

9. Strategija mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj – informacija o stanju na 

projektu 

10. Program športa v Mestni občini Kranj za leto 2013 

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

Mestni občini Kranj 

12. Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj 

13. Predlogi za podelitev priznanj za leto 2012 

14. Soglasje k subvencioniranju plačila vrtca 

15. Sklep o dopolnitvi Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne 

službe na področju predšolske vzgoje 

16. Sklep o pristopu Mestne občine Kranj v partnerstvo s Fundacijo Vincenca Drakslerja pri 

razvoju socialnih programov 

17. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

Člani in članice sveta so glasovali z dvigom rok, ker obstoječ glasovalni sistem ni deloval. 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 17. SEJE SVETA Z DNE 29.8.2012 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 17. seje Sveta Mestne občine Kranj je podal Mitja Herak, direktor 

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

 

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

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 17. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 29.8.2012 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Izvolitev predstavnikov Mestne občine Kranj v volilno telo za volitve člana    

državnega sveta 2012  

 

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

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Mestna občina Kranj bo glede na število prebivalcev in glede na 40. člen Zakona o državnem 

svetu, po katerem ji pripada dvanajst elektorjev, izvolila dvanajst predstavnikov Mestne 

občine Kranj v volilno telo 9. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

B. Izvolitev predstavnikov Mestne občine Kranj za volitve člana državnega sveta – 

predstavnika lokalnih interesov ter določitev kandidata za člana državnega sveta 

 

Uvodno poročilo je podal Zmagoslav Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 31. seji, dne 8.10.2012, v 

skladu s 5. členom Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Kranj v volilno telo za 

volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za državnega sveta (Uradni list RS, 

št. 86/2002 in 93/2002-Odločba US)  in Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 

ZDSve- UPB1 in 95/11-Odločba US) oblikovala predlog liste dvanajstih kandidatov za 

elektorje in predlog za kandidata za člana državnega sveta ter predlaga Svetu Mestne občine 

Kranj sprejem naslednjih dveh 
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SKLEPOV:  

 

I. Za predstavnike Mestne občine Kranj v volilno telo 9. volilne enote za 

izvolitev člana državnega sveta se izvolijo:  

 

1. ILIJA DIMITRIEVSKI, Seljakovo naselje 14, Kranj,  

2. BENO FEKONJA, Planina 25, Kranj,  

3. JANEZ FRELIH, Dolenčeva ul. 1, Kranj, 

4. LUDVIK GORJANC, Šorlijeva ulica  9, Kranj. 

5. BOJAN HOMAN, Zgornje Bitnje 315, Žabnica, 

6. ALOJZIJ JEŠE, Jama 26, Mavčiče,  

7. DARKO JARC, Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj, 

8. JOŽE LOMBAR, Babni vrt4, Golnik,  

9. NADA MIHAJLOVIČ, Šorlijeva ulica 10, Kranj,  

10. ALOJZIJ POTOČNIK, Ulica Gorenjskega odreda 16, Kranj,  

11. KLEMEN VALTER, Goriče 61, Golnik,  

12. ZMAGOSLAV ZADNIK, Nova vas 61, Zgornja Besnica,  

 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu. 

 

II. Za kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov se 

določi:  

 

JANEZ TAVČAR, Hrastje 225, Kranj.  

Sklep velja z dnem sprejema na svetu 

 

Razprava:  

 

Mag. Igor Velov:  

- Opozoril je na politično higieno pri predlaganju predstavnikov Mestne občine Kranj za 

elektorje. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Pridružila se je mnenju svetnika Velova in vprašala, kdo vse so bili predlagani kandidati. 

Kaj je referenca, zakaj se je komisija odločila za predlaganega kandidata za člana 

državnega sveta.  

 

Zmagoslav Zadnik:  

- Evidentiranih je bilo 35 kandidatov za elektorje in 4 kandidati za člana državnega sveta in 

to so bili: Janez Tavčar, Blaž Kavčič, Borut Sajovic in mag. Andrejka Majhen. O 

predlogih je odločila komisija z glasovanjem članov komisije in sicer z večino glasov (5 

prisotnih: 4 za, 1 proti). 

 

Alojz Gorjanc:  

- Predlagal je, da se za kandidatko za člana državnega sveta določi mag. Andrejko Majhen.  

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Povedala je, da ji ni pomembno glasovanje komisije, ampak argumenti za Janeza 

Tavčarja, kandidata za člana državnega sveta. 
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Beno Fekonja:  

- Kot član komisije je povedal, da se je odločil za kandidata Janeza Tavčarja zaradi 

dolgoletnih izkušenj, po izobrazbi je magister, direktor Kmetijsko živilskega kombinata, 

aktivno sodeluje na nivoju države v kmetijski zbornici. Odločitev je bila zelo težka, ker so 

vsi kandidati zelo primerni za izvolitev v državni svet. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- Komisija je podala predloge brez ustreznih obrazložitev, za predloge elektorjev bi se 

morala zadeva pravično uravnotežiti. V bodoče naj komisija vsako kadrovsko zadevo 

ustrezno obrazloži. Svet mora vedeti, zakaj glasuje za predlaganega kandidata, kar naj se 

zapiše in javno pove. 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je povedal, da bo dal predloga sklepov ločeno na 

glasovanje in, če predlog komisije ne bo dobil ustrezne podpore, bo dal zadevo ponovno v 

obravnavo komisiji. 

 

Po končani razpravi so člani sveta izvolili elektorje in določili kandidata z javnim 

glasovanjem.  

 

Predsedujoči je ugotovil, da so z večino opredeljenih glasov (27 PRISOTNIH: 19 ZA, 1 

PROTI, 7 VZDRŽANIH) za predstavnike Mestne občine Kranj v volilno telo 9. volilne 

enote za izvolitev člana državnega sveta izvoljeni:  

 

1. ILIJA DIMITRIEVSKI, Seljakovo naselje 14, Kranj,  

2. BENO FEKONJA, Planina 25, Kranj,  

3. JANEZ FRELIH, Dolenčeva ul. 1, Kranj, 

4. LUDVIK GORJANC, Šorlijeva ulica  9, Kranj. 

5. BOJAN HOMAN, Zgornje Bitnje 315, Žabnica, 

6. ALOJZIJ JEŠE, Jama 26, Mavčiče,  

7. DARKO JARC, Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj, 

8. JOŽE LOMBAR, Babni vrt4, Golnik,  

9. NADA MIHAJLOVIČ, Šorlijeva ulica 10, Kranj,  

10. ALOJZIJ POTOČNIK, Ulica Gorenjskega odreda 16, Kranj,  

11. KLEMEN VALTER, Goriče 61, Golnik,  

12. ZMAGOSLAV ZADNIK, Nova vas 61, Zgornja Besnica,  

 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu. 

 

Predsedujoči je nato dal v potrditev naslednji sklep in ugotovil, da je večino opredeljenih 

glasov (30 PRISOTNIH: 19 ZA, 4 PROTI, 7 VZDRŽANIH) določen za kandidata za člana 

državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov:  

 

JANEZ TAVČAR, Hrastje 225, Kranj.  

Sklep velja z dnem sprejema na svetu 

 

Svet Mestne občine Kranj je z volilnimi opravili za volitve v državni svet pričel ob 16.15, 

zaključil pa je ob 16.45.  
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C. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov   

 

Uvodno poročilo je podal Zmago Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

I. 

Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Osnovne 

šole Simona Jenka Kranj imenujejo:  

1. TJAŠA GRUDEN, Zlato polje 11, Kranj,  

2. BARBARA LOMBAR, Babni vrt 4a, Golnik,  

3. JOŽEF ROZMAN, Šorlijeva 8, 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 OŠ Simona Jenka 

Kranj. 

 

II. 

Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Kranjski 

vrtci imenujejo:  

1. JOŽE LOMBAR, Babni vrt 4, Golnik,  

2. MARJAN PODGORŠEK,  Cesta Jaka Platiše 19, Kranj,  

3. MARJAN TUŠAR, Podreča 62, Mavčiče. 

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 Kranjski vrtci. 

 

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

 

 

D. Imenovanje predstavnika za člana Razvojnega sveta gorenjske regije 

 

Uvodno poročilo je podal Zmago Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve. Glede obrazložitev kadrovskih predlogov je povedal, da bo komisija popravila 

obrazec za evidentiranje, tako da bo obrazložitev kandidata podal predlagatelj. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

 

Za predstavnika Mestne občine Kranj se v Razvojni svet gorenjske regije imenuje mag. 

Branko Grims, Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj.  

Sklep velja z dnem sprejema na svetu.  

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).  
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E. Soglasje k imenovanju direktorice Gorenjskih lekarn 

 

Uvodno poročilo je podal Zmago Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- Vprašal je, zakaj Gorenjske lekarne zaračunavajo testne lističe za diabetike, med tem ko 

jih ne zaračunavajo privatne in Ljubljanske lekarne. Ne strinja se z odiranjem bolnikov in 

predlagal, da se lekarne v tej zadevi spremenijo politiko do bolnikov. 

 

Zmago Zadnik:  

- Predlagal je, da bi predlog Boštjančiča lahko na svetu zavoda predstavil predstavnik 

Mestne občine Kranj. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da bodo direktorico Gorenjskih lekarn opozorili na predlog 

svetnika Boštjančiča. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Romane Rakovec, mag. farmacije, 

stanujoče Vešter 15A, Škofja Loka za direktorico Gorenjskih Lekarn za mandatno obdobje 

štirih let.  

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).  

 

 

F. Obvestilo o izdanem mnenju o kandidatkah za ravnateljico Gimnazije Ekonomsko-

storitvenega izobraževalnega centra Kranj 

 

Komisija je na svoji 29. seji, dne 24.9.2012, po obravnavi vloge Sveta zavoda Ekonomsko-

storitveni izobraževalni center Kranj sprejela sklep, da Mestna občina Kranj daje pozitivno 

mnenje kandidatkam Vesni Arh, Jelki Bajželj in Mirjam Bizjak k imenovanju za 

ravnatelja/ico Gimnazije Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj. Iz 

dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda je razvidno, da so se kandidatke prijavile v 

zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujejo vse zahtevane 

pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljale dela in naloge ravnatelja/ice Gimnazije 

Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj.  

 

Skladno z 8. odstavkom 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (ZOFVI) je komisija v roku 20-ih dni na podlagi pooblastila, sprejetega s 

sklepom Sveta Mestne občine Kranj št. 900-12/2011-9-14/04 z dne 11.5.2011, posredovala 

Svetu zavoda ESIC Kranj zgoraj navedeno mnenje. 

 

 

 

 

 



8 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012 - 

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 predlaganim gradivom in ga 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 predlaganim sklepom. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija opozarja, da pri prodaji stavbnih zemljišč 226/5, k.o. Rupa, ekonomska utemeljenost 

ni doseganje čim večje kupnine, saj bi se v tem primeru izvedla javna dražba, zato je 

utemeljitev za neposredno prodajo drugačna. 

Navedbe v dokumentu niso pravilne. Lastnik zemljišča 226/3 in 226/8, k.o. Rupa, je 

zainteresiran za nakup celotnega zemljišča na podlagi javne dražbe. 

Predlagal je, da se zemljišče parcelna številka 226/5, k.o. 2101 – Rupa, v približni izmeri 100 

m2 in zemljišče v izmeri 50 m2 umakne iz obravnave.  

Predlagal je, da občinska uprava izdela analizo, koliko sredstev občina izgublja pri 

neposrednih prodajah zaradi ohranjanja dobro med sosedskih odnosov. Doreči je potrebno 

politiko, kaj je za občino sprejemljivo pri prodajah nepremičnin.  

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanila s predlaganim sklepom in se z njim strinja. V zvezi s 

predlogom prodaje stanovanja na Župančičevi 23 naj uprava preveri skladnost sklepa 8. seje 

Mestnega sveta, na kateri se je že enkrat obravnavalo dotično stanovanje.   

 

Razprava:  

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- Pridružila se je svetniku Boštjančiču v tem, ko je pri vsaki prodaji navedeno »da je 

doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun občine ekonomska 

utemeljenost«. Predlagala je, da občinska uprava najde kakšen drug stavek za ekonomsko 

utemeljenost.  

- Za stanovanje v Župančičevi ulici so se na eni izmed prvih sej tega mandata odločili, da 

ga je nesmotrno prodajati, stanovanje bi obnovili in ga dali v uporabo, kar je bil tudi sklep 

Komisije za finance. Zdaj se pa obnovljeno stanovanje prodaja glede na to, da so v Kranju 

velike družine, ki bi jih lahko rešili stanovanjski problem.  

 

Mag. Igor Velov:  

- Zanimalo ga je, koliko sredstev je občina vložila v to stanovanje na Župančičevi. 

- Ne bo podprl predloga za prodajo stanovanja, ker ima občina malo tako velikih stanovanj. 

Na razpis se javljajo tudi družine z osmimi člani. Občina je šibka pri zagotavljanju velikih 
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neprofitnih stanovanj. Želel je jasno sliko, da ni nikogar v tej občini, ki ne bi potreboval 

tega stanovanja in ga ni potrebno obdržati. 

 

Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor, je povedal, da je bilo to stanovanje v 

prvem predlogu prodaje ocenjeno na 60.000 €. Občina se je odločila za obnovo stanovanja, ki 

je stala 38.000 €. Iz sredstev prodanega stanovanja v višini 172.000 € bi občina potem kupila 

dva manjša stanovanja, za katere je veliko več prosilcev. Prosilcev za občinska stanovanja je 

preko 200 na čakalni listi. 

 

Župan Mohor Bogataj je dodal, da če občina stanovanja ne bo prodala po ceni 172.000 €, ga 

bo dodelila prosilcu na čakalni listi za stanovanja. 

 

Nada Mihajlović:  

- Predstavila je problem neplačevanja najemnine in stroškov za neprofitna stanovanja, 

ker ima občina mesečno pri notarju overjanje pogodb z odlogom, s kreditnim 

odplačevanjem do Domplana, ki je skrbnik stanovanj.  

 

Vlasta Sagadin:  

- S podobni primeri, kot ga je navedla podžupanja Mihajlovićeva, se srečuje na 

sindikalnem področju v šolstvu. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Predlagala je, da se pregleda seznam prosilcev, ki bi ustrezali po kriterijih za najem 

takega neprofitnega stanovanja, se pogovori z njimi o sposobnosti plačevanja 

stroškov. 

 

Matej Gal Pintar:  

- Menil je, da je trenutno največja možnost, da občina največ iztrži od prodaje 

stanovanja in povedal, da bo glasoval za prodajo. 

 

Župan je predlagal izvzem zemljišča parcelna številka 226/5, k.o. 2101 - Rupa v približni 

izmeri 100 m2 in zemljišča parcelna številka 226/5, k.o. 2101 – Rupa, v približni izmeri 50 

m2 ter dal v potrditev naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2012 s tem, da se izvzameta:  

- Zemljišče parcelna številka 226/5, k.o. 2101 – Rupa, v približni izmeri 100 m2 in 

- Zemljišče parcelna številka 226/5, k.o. 2101 – Rupa, v približni izmeri 50 m2. 

 

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

 

 

B. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2012 - 

dopolnitev 

  

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

Stališča komisij: 
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Vlasta Sagadin, podpredsednica Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

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

 

Klemen Valter, podpredsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanila s predlaganim sklepom in se z njim strinjajo.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za 

leto 2012. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNEM REDU V 

MESTNI OBČINI KRANJ – 2. OBRAVNAVA 

 

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

javne službe. Obrazložil je vloženi amandma. 

 

Stališča komisij: 

 

Klemen Valter, podpredsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

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

Komisija soglaša s spremembami in dopolnitvami odloka o javnem redu v Mestni občini 

Kranj - druga obravnava, hkrati podpira amandma, ki ga je vložil župan.  

Komisija želi na sami seji Sveta MOK, da župan dodatno obrazloži tolmačenje "ugotavljanje 

kršitve na podlagi vedenja posameznikov".  

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Razprava: 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Vprašal je, kako bo pristojna redarska služba ugotovila, da je vedenje posameznika 

posledica uživanja alkoholnih pijač. Lahko gre za drugo opojno snov. Ali je mestni 

inšpektorat sposoben ta odlok izvajati v praksi? Kako se bo izvajal pritožbeni postopek? 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da je izvajanje odloka problem in ga skušajo reševati, 

predvsem nadzor. Čas bo pokazal, ali je občina storila korake v pravo smer. 
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Vlasta Sagadin:  

- Podpira odlok. Drugi korak, ki čaka občino in ga mora urediti, je sankcioniranje. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

AMANDMA: 

 

Umakne se 1. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni 

občini Kranj v drugi obravnavi.  

 

Amandma je bil sprejet z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 

VZDRŽANA). 

 

ter naslednji SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj 

- druga obravnava s sprejetim amandmajem.  

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH 

CESTAH V MESTNI OBČINI KRANJ – 2. OBRAVNAVA 

 

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

javne službe. Obrazložil je vloženi amandma. 

 

Stališča komisij: 
 

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

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah 

v Mestni občini Kranj – 2. obravnava in z njim soglaša. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Pripombe komisije so bile upoštevane z vloženim amandmajem župana.  

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep o sprejemu stališč in predlogov Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj. 

 

Razprava:  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Na Komisiji za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je vprašal, kako 

eventualno te spremembe v odloku upoštevajo nove smernice izgradnje kolesarskih stez. 
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Dr. Mitja Pavliha je odgovoril, da bodo kolesarske steze obravnavane v novem 

prostorskem planu.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči dal v potrditev 

 

AMANDMA: 

 

1. V prvem odstavku 3. člena se za zadnjim stavkom doda besedilo: »Če za predlagano 

zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in 

zavarovanje del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke 

o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore 

in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve.« 

2. V četrtem odstavku 3. člena se sedanje besedilo nadomesti z besedilom: »Besedilo 

drugega stavka sedanjega četrtega odstavka 54. člena se črta.« 

3. V drugem odstavku 4. člena se besedilo »54. člena« nadomesti z besedilom »64. člena«. 

 

Amandma je bil sprejet soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

ter naslednji  SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini 

Kranj - druga obravnava s sprejetim amandmajem. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA 

PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SAJOVIC – 2. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo sta podala Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor ter Marjeta 

Mohorič Peternelj, Domplan d.d. 

 

Stališča komisij: 

 

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

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev 

kmetijskega gospodarstva Sajovic – 2. obravnava in z njim soglaša. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo sicer podpira tako samo preselitev kmetijskega gospodarstva kot 

korektno pripravljen odlok, vendarle predlaga, da se v izogib vsem nevšečnostim kmetijsko 

gospodarstvo prestavi na lokacijo, ki je v interesu nosilca kmetijskega gospodarstva, krajanov 

in Krajevne skupnosti Predoslje.  

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 
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Komisija za KS predlaga prestavitev gradiva na prihodnjo sejo pod pogojem, da se državne 

institucije obvežejo za rešitev navedene problematike. V nasprotnem primeru se daje soglasje, 

da se na naslednji seji to pripravljeno gradivo sprejme. 
 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje predlagan sklep o sprejemu Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic (druga 

obravnava) 

 

Razprava:  

 

Alojz Gorjanc:  

- Podpira odlok in meni, da je prav, da se kmetom, ki imajo veselje in voljo delati na zemlji, 

omogoči nadaljnji razvoj.  

 

Mag. Branko Grims:  

- Opisal je pretekli postopek in zaplete pri iskanju prave lokacije za kmetijsko gospodarstvo 

Sajovic. Menil je, da je kmetijo nujno treba preseliti in ji omogočiti normalno delo. 

 

Mag. Janez Frelih:  

- Zaradi lažjega razumevanja je obrazložil proces preselitve kmetijskega gospodarstva 

Sajovic. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega 

gospodarstva Sajovic (druga obravnava).  

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

7. ODLOK O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNOVARSTVENIH DEJAVNOSTI V 

MOK- 1. OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

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

Komisija soglaša z osnutkom Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni 

občini Kranj, in sicer, da se pri tem upoštevajo naslednji predlogi komisije: 

- da se v odlok vključi medgeneracijski center in socialno podjetništvo, 

- da se definira pojem nevladne organizacije (zakonska dikcija),  

-  da se v 5. členu tretja alineja črta "zasebni zavodi s koncesijo", da naj se četrta alineja 

spremeni in naj se po novem glasi: "društva, ustanove - fundacije in druge neprofitne 

organizacije", 

- da se pred drugo obravnavo odloka vključi vse organizacije, ki jih zadeva ta odlok.  
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Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija je podala naslednje pripombe: 

-  V preambuli naj se pri Zakonu o lokalni samoupravi doda sprememba – ZUJF 40/2012, 

pri Zakonu o socialnem varstvu zadnja sprememba – ULRS št. 57/2012, prav tako naj se 

namesto 45. člena Statuta navedene pravilen, 18. člen Statuta. 

- V celotnem odloku naj se pri pristojnem občinskem organu MOK dodatno navede, da gre 

za organ s področja socialnega varstva. 

- V 88. členu naj se namesto citiranja odloka navede »Ta odlok začne veljati naslednji dan 

po objavi v Uradnem listu RS.«. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj v prvi 

obravnavi.  

 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

 

8. ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA 

»PODELITEV KONCESIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIH PARKIRNIH 

POVRŠIN V MESTNI OBČINI KRANJ« - 1. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne. Na predlog Statutarno 

pravne komisije je podal spremembo 2. sklepa, kjer se beseda »osnutek« nadomesti z besedo 

»predlog«, na koncu stavka pa se doda besedilo »v 1. obravnavi«. Zaradi občutljivosti tega 

področja uprava predlaga, da bo mestni svet do naslednje seznanjen s predlogom razpisne 

dokumentacije in pogodbe, ki bo sklenjena s potencialnim ponudnikom opravljanja te storitve. 

 

Stališča komisij: 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganimi sklepi, hkrati pa predlaga, da svet Mestne 

občine Kranj obravnava razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javno-zasebnega 

partnerstva. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi, se z njimi strinjajo in 

predlagajo Mesnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija je podala naslednje pripombe: 

- Spremeni naj se naziv odloka, in sicer naj se glasi »Odlok o podelitvi koncesije za 

upravljanje javnih parkirnih površin v Mestni občini Kranj«. Smiselno se naziv popravi v 

besedilu celotnega odloka. 
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- V 1. stavku 1. člena se črta beseda »sledeči«. Nadalje se v 6. alineji črta besedilo za 

besedama »javni partner«, v 7. alineji pa besedilo za besedno zvezo »javno-zasebnega 

partnerstva«. 

- Zamenja se vrstni red 1. in 2. člena, in sicer sedanji 1. člen postane 2. člen, sedanji 2. člen 

pa postane 1. člen odloka. 

- V 3. členu odloka se črtata 4. in 5. alineja. 

- 5. člen odloka naj se smiselno zapiše tako, da bo nedvoumno, da je izmed vseh oblik 

javno-zasebnega partnerstva v konkretnem primeru najprimernejša koncesijska oblika. 

- V 1. odstavku 6. člena se črta beseda »različna«. Nadalje se v 2. odstavek za besedi 

»parkirnih površin« doda besedilo »in postavljene parkirne opreme«, smiselno pa naj se 

prilagodi tudi naslov 6. člena. 3. odstavek se preoblikuje tako, da se drugi del stavka glasi 

»je lahko na podlagi odločitve javnega partnerja predmet spremembe ali dopolnitve 

obstoječ nabor območij upravljanja parkirnih površin iz drugega odstavka tega člena«, 

hkrati pa se v omenjeni odstavek smiselno doda tudi postavljena parkirna oprema. 

- V 9. členu se beseda »udejanjajo« nadomesti z besedo »urejajo«. 

- V 3. odstavku 11. člena se za besedama »zasebnega partnerja« doda vejica in besedilo 

»vendar ne več kot za polovico časa, opredeljenega v 1. odstavku tega člena,«. 

- V 2. odstavku 12. člena se za besedama »koncesijska pogodba« doda besedica »še«, hkrati 

naj se bolj razumljivo zapiše 2. alineja. 

- V 4. alineji 13. člena naj se besedi »realni čas« nadomestita z ustreznejšim terminom. 

- V 1. odstavku 14. člena se besedi »investicijsko operacijo« nadomestita z besedo 

»investicijo«. 

- V 2. odstavku 18. člena naj bodo delovna področja nedvoumno določena. 

- V 4. odstavku 22. člena se besedi »tako, da« nadomestita z besedama »takrat, ko«. 

Komisija hkrati predlaga spremembo 2. sklepa, kjer naj se beseda »osnutek« nadomesti z 

besedo »predlog«, na koncu stavka pa se doda besedilo »v 1. obravnavi«. Enako 

terminologijo naj uporablja uprava pri vseh odlokih. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Razprava:  

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Zanimalo ga je, zakaj se v tej zadevi ni že prej ukrepalo, ne pa tik pred potekom pogodbe. 

Ali ima občinska uprava v omarah še kaj takih zadev, da bi jih bilo treba danes dati v 

obravnavo in odločanje na svet, ne pa šele ob poteku pogodb? 

 

Mag. Igor Velov:  

- Se je pridružil mnenju svetnika mag. Šušteršiča in meni, da je obravnava odlokov tik pred 

zdajci skoraj že praksa. 

- Odlok je preohlapen. Iz povzetka ocene izvedljivosti je ugotovil, da ima neko podjetje šest 

parkirnih avtomatov in vstopno izstopni stebriček, kako bo rešeno lastništvo. Obdobje 

koncesije najmanj 15 let se mu zdi pretirano, ker ne vidi ekonomskih in finančnih 

utemeljitev. 

- Kar se tiče 3. točke 6. člena je menil, da mora občina povedati kako se bo spreminjala 

pogodba, obseg parkirišč, strategija.  
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Mag. Alenka Bratušek:  

- Vprašala je, zakaj občina ni že prej pričela s postopkom za upravljanje javnih parkirnih 

površin.  

- Ali bo ta aneks skladen z Zakonom o integriteti? 

 

Mag. Drago Štefe: 

- Dolga leta je bilo parkiranje v Kranju problem. Ekipa pod županom Pernetom je naredila 

ogromen napredek v parkiranju, mnogi so z njim zadovoljni. Odlok je slabo definiran. 

Primerjal je urejenost tega področja v Ljubljani in menil, da ima Kranj možnost, da 

urejenost parkiranja dodela in prinaša boljši zaslužek. Pred podpisom pogodbe bi morali 

dobiti dodatna pojasnila glede vzdrževanja in razvoja. 

 

Mitja Herak, direktor: 

- Pogodbeno so parkirišča v Kranju zelo različno urejena. Ni res, da se občinska uprava s 

tem ukvarja tik pred zdajci, ampak išče ustrezno rešitev že par mesecev za sistem, da bo 

lahko uspešno deloval naprej za čim manjše stroške občine. 

- V času sklenitve prejšnjih pogodb za upravljanje parkirišč je veljal drugačen Zakon o 

integriteti in preprečevanju korupcije, ki je dovoljeval sklenitve posla med občino in 

svetnika ob soglasju Komisije za preprečevanje korupcije.  

- Občina ne bo šla mimo zakona, na kakšen način bo urejeno parkiranje v nadaljevanju še 

nima rešitve. S tem odlokom želijo rešiti problem parkiranja na celotnem območju Kranja 

na enovit način s čim manjšimi stroški vlaganja v parkomate za občino.  

 

Mag. Igor Velov:  

- Želel je, da se nadaljuje razprave in da tudi ostali svetniki povedo svoje mnenje in želel je 

odgovor kaj je z lastništvom, kako in na kakšen način bo vplivalo na potek dogodkov, 

zakaj ni dovolj 5 let in želel argumente za omenjeno dobo in da bo določena, ker najmanj 

15 let ni določeno. Pozval je, da se dobro prouči podaljšanje pogodbe. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Zanimalo ga je zakaj je potrebno javno zasebno partnerstvo, zakaj ne bi tega prevzelo 

podjetje Komunala Kranj, ki bi upravljalo z javnimi parkirišči in želel, da se povedo 

razlogi, zakaj tega ne prevzame omenjeno podjetje.  

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Poudarila je, da upa, da bo občina upoštevala trenutno veljavno zakonodajo. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Želela je odgovor, zakaj se občinski upravi redno dogaja, da svetniki brez ustrezne 

pravočasne reakcije dobivajo zadeve na mizo tik pred zdajci in zakaj  občinska uprava 

nima pregleda nad potekom pogodb. Strinjala se je s tem, da razlage ne podajajo niti 

vsebinske niti ekonomske razloge za koncesijo in menila, da bi bilo potrebno narediti 

analizo, da bi bilo evidentno kaj se občini splača. Doba 15 let pa se ji je zdela predolga. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Opozorila je na sklepe nadzornega odbora, ki ne podpira sprejema tega odloka in sicer, 

ker ni jasno izkazanega javnega interesa za predlagano ureditev, ker ne soglašajo z 

vnaprej določenim deležem dohodka iz  javno-zasebnega partnerstva in ker ni pokazana 

ekonomska utemeljitev ter spremembe. Zanimalo jo je ali je pravilno, da je to predlog v 1. 

obravnavi, ali ne bi bilo bolj prav osnutek in predlog šele, ko je 2. obravnava. 
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Župan Mohor Bogataj: 

- Pojasnil je, da je najprej predlog v 1. obravnavi in potem predlog v 2. obravnavi. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Na komisiji za finance so vprašali po javno finančnih učinkih in pojasnjeno jim je bilo, da 

bo to za občino finančno pozitivno in sicer na leto približno 300.000 EUR, kar pomeni, da 

so bile narejene neke analize. 

 

Janez Bohorič: 

- Poudaril je, da na vprašanja postavljena v razpravi ni odgovorov in želel vedeti kdaj bodo 

svetniki dobili odgovore, ker se bo v fazi predloga lahko odlok popravljalo le z 

amandmaji. Menil je, da odlok ni zrel za drugo obravnavo preden se ne odgovori na vse 

dileme, ki so jih svetniki izpostavili v razpravi.  

 

Stanislav Boštjančič: 

- Pojasnil je, da je v poslovniku samo predlog, izraza osnutek pa ni. V 95. členu poslovnika 

pa je točno navedeno, da mora občinska uprava po prvi obravnavi odgovoriti na vse 

pripombe in jih če se z njimi ne strinja, utemeljeno zavrniti. 

 

Jana Habjan Piletič: 

- Področje opreme je potrebno rešiti z javnim razpisom, možnosti pa sta dve ali opremo 

odkupi zasebni partner ali pa MOK prevzame lastništvo nad opremo 

- Glede obdobja veljavnosti koncesijskega razmerja je pojasnila, da je na podlagi izdelane 

ekonomske študije, kot opravičljivo obdobje na podlagi potrebnih vlaganj – investicijskih 

in rednih vzdrževanj opreme, je zadeva povračljiva v 10 oziroma 11 letu. Obdobje 15 let 

je vzeto zato, da se zagotovi uravnotežen odnos in ekonomsko izvedljivost samega 

projekta za oba partnerja. Ocena o obdobju 15 let ni bila podana na pamet ampak temelji 

na izračunih, ki so vključeni v predloženo oceno izvedljivosti javno-zasebnega 

partnerstva. 

- Glede nadaljnjih vlaganj zasebnega partnerja, ki jih bo le ta dolžen izvesti, to v odloku ni 

eksplicitno navedeno, je pa predmet razpisne dokumentacije in pogodbe, ki mora jasno 

opredeljevati kakšne so obveznosti zasebnega partnerja.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Povedal je, da je podjetje JHP svetovalo pri pripravi tega odloka MOK. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Ker je pri pripravi odloka sodelovalo zunanje podjetje jo je zanimalo kdo se je odločil, da 

je javno-zasebno partnerstvo najboljša rešitev za problem parkiranja; 

- Zanimalo jo je kdaj je bila podpisana pogodba s tem podjetjem, glede na to, da se MOK že 

več mesecev ukvarja z reševanjem tega problema. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Pojasnil je, da je bila pogodba podpisana enkrat avgusta, ko so ugotovili, da je ena od 

možnosti za rešitev tega problema javno-zasebno partnerstvo. Občina je v preteklosti 

kupovala avtomate, ne pa tudi »software« za njihovo nadziranje. Zadeve ni možno čez noč 

prenesti in urediti na enoten način. Zato so se odločili za eno možnih rešitev, ki je pred 

svetniki. 
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Smiljana Vončina Slavec: 

- Menila je, da bi bilo smiselno, da se svetnikom, ki niso vešči investicijskih analiz in 

primerjav na čim bolj enostaven način predstavi prednosti javno-zasebnega partnerstva 

proti upravljanju parkirišč v lasti občine s strani občinskega podjetja. 

 

Igor Velov: 

- Gradivo je začrtalo neko pot za katero pa so svetniki v dilemi ali naj jo podprejo in menil, 

da je najboljše, da župan prekine razpravo in točko umakne, na naslednji seji pa naj se 

svet seznani z dokumentacijo, da je to prava pot. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Prekinil je točko dnevnega reda. 

 

 

9. STRATEGIJA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MESTNI 

OBČINI KRANJ – INFORMACIJA O STANJU NA PROJEKTU 

 

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

javne službe. 

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da se je komisija seznanila s strategijo in jo podprla. 

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

predlagano strategijo. 

 

Župan Mohor Bogataj je seznanil mestni svet, da bo na tej seji samo seznanjen s strategijo, o 

njej pa bo sklepal, ko bo narejena. 

 

Igor Velov je želel, da se pred obravnavo strategije na mestnem svetu opravi javna obravnava 

strategije. 

 

Vodenje seje je začasno prevzel podžupan Bojan Homan. 

 

10. PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2013 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Mag. Andreja Valič Zver, predsednica komisije za kulturo in šport je povedala, da se je 

komisija seznanila s programom športa za leto 2013 in predlaga njegov sprejem.   

Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da so bili mnenja, da se 

točka umakne. 

 

Razprava: 
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Igor Velov: 

- Zanimalo ga je, ali je finančni načrt že zavezujoč glede na to, da proračun še ni sprejet. 

 

Nada Bogataj Kržan: 

- Pojasnila je, da če se bo znesek v proračunu spremenil, bo spremenjen tudi program. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Program športa v Mestni občini Kranj za leto 2013.  

 

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

 

Vodenje seje je prevzel župan, Mohor Bogataj. 

 

11. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI KRANJ - 

PREDLOG 

 

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

povedali da tokratni popravki sledijo cilju k poenotenju pri objavi javnih razpisov za 

sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti in k poenotenju poimenovanj 

vadbenih skupin v različnih športnih panogah. Statutarno pravna komisija je opozorila na 

napake in sicer:  

- V 1. členu se namesto 8. člen pravilno navede 7. člen. 

- Za 1. stavkom prvega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Ostali členi se ustrezno 

preštevilčijo.«. 

- V 3. členu se pri »mlajših dečkih/klicah« vadbena skupina namesto do 10 let pravilno 

zapiše do 12 let, nadalje se pri »starejših dečkih/klicah« vadbena skupina namesto do 12 let 

pravilno zapiše do 14 let. 

 

Stališča komisij: 

 

Mag. Andreja Valič Zver, predsednica komisije za kulturo in šport je povedala, da se je 

komisija seznanila s predlogi in predlaga sprejem. 

Pripombe statutarno pravne komisije so upoštevane. 

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

predlaganim.  

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih 

programov v Mestni občini Kranj, s popravki, ki jih je podala Statutarno pravna komisija. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 20 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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12. PRAVILNIK O UPORABI JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN V 

MESTNI OBČINI KRANJ 

 

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

Povzela je pripombe komisije za kulturo in šport in sicer se v 6. člen za 4. alinejo 1. odstavka 

doda novi 2. odstavek z naslednjim besedilom:  

Ure uporabe javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj se lahko določijo tudi 

kategoriziranim športnikom društev, ki niso člani vadbenih skupin po naslednjem ključu: 

- s statusom mladinski in državni razred do največ 300 ur, 

-s statusom perspektivni, mednarodni in svetovni razred do največ 800 ur. 

Tako dodeljene ure uporabe športnih objektov ni možno pretvoriti v dodelitev denarnih 

sredstev. 

Statutarno pravna komisija pa je predlagala, da se v 12. členu briše 4. alineja, ker se smatra, 

da so vse pomembne prireditve navedene v prvih treh alinejah. 

 

Stališča komisij: 

 

Mag. Andreja Valič Zver, predsednica komisije za kulturo in šport je povedala, da so njihovi 

dopolnilni predlogi upoštevani in se s pravilnikom strinjajo. 

 

Predlogi statutarno pravne komisije so se upoštevali. 

 

Jože Lombar predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se v pravilniku 

upoštevajo samo objekti s katerimi upravlja Zavod za šport Kranj, v komisiji pa so menili, da 

bi se morale v pravilnik vključiti tudi javne površine, ki so po krajevnih skupnostih. Potrebno 

bi bilo doreči kaj je z ostalimi športnimi objekti in ali športni objekti krajevnih skupnosti niso 

javni in kakšen je status otroškega igrišča Gibi gib. 

 

Nada Bogataj Kržan: 

- Odgovorila je, da če bi dali v ta pravilnik tudi športne objekte krajevnih skupnosti potem 

bi morali na podlagi tega razdeliti ure, z njimi ne bi mogle upravljati samo krajevne 

skupnosti in njihova športna društva. Dokler to ni rešeno ne morejo vključevati ostalih 

športnih objektov. 

 

Razprava: 

 

Nada Mihajlović: 

- Pojasnila je, da so bila društva pozvana, da posredujejo pripombe in priporočila. Poudarila 

je, da so društva, ki uporabljajo objekte v krajevnih skupnostih v priviligiranem položaju, 

ker je potrebno za objekte v upravljanju Zavoda za šport plačevati ure uporabe. O tej 

zadevi bo potrebno razmisliti. Nekatere krajevne skupnosti razmišljajo, da bi predale 

objekte v upravljanje Zavodu za šport, ki jih bo vzdrževal in z njimi upravljal. Gibi gib pa 

je objekt posebnega skupnega pomena in nima organizirane vadbe. 

 

Mag. Janez Frelih: 

- Ni se v celoti strinjal s trditvijo, da so društva, ki delujejo na področju krajevnih skupnosti 

v privilgiranem položaju. Občina teh športnih površin ne vzdržuje. Športniki morajo 

sredstva za vzdrževanje pridobiti skozi razpis ali na drug način, v pretežni meri pa so to 

prostovoljne akcije. Krajevne skupnosti za vzdrževanje teh objektov ne prejemajo sredstev 

ampak skušajo z lastnimi sredstvi pomagati športnim društvom. 
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Igor Velov: 

- Pripomba na 3. člen – navede naj se, da je prioritetno namenjena navedenim športnim 

panogam, ker se s tem ostale ne izključi. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Opozorila je na atletski stadion, ki ima tribuno v zelo slabem stanju, s kopalnicami izpred 

40 let. Prosila je, da se reši problem tribune, ker na tem mestu skoraj ni možno zagotoviti 

varno obratovanje športnih objektov in predlagal ogled tega objekta. 

 

Beno Fekonja: 

- Povedal je, da je nogometni klub Triglav odstopil prostore, ki jih začasno ne potrebuje 

atletskemu klubu. Ker se gradnja večnamenskega vadbenega centra oddaljuje, bi bilo 

potrebno razmisliti o drugačni rešitvi, ki bo dolgoročno v korist vseh športnikov. 

 

Mag. Andreja Valič Zver: 

- Povedala je, da se komisija za kulturo in šport zaveda pereče problematike, vendar je na 

žalost Kranj zamudil čas, ko bi se dalo urediti stanje na atletskem stadionu. Povedala je, 

da je direktor Zavoda za šport, ki je bil prisoten na njihovi seji povedal, da razmišljajo o 

obnovitvi garderob pod tribuno. 

 

Nada Mihajlović: 

- Strinjala se je, da bo potrebno razmisliti o drugi možnosti in garderobe vsaj toliko 

usposobiti, da bodo uporabne. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Zanimalo jo je ali še obstaja možnost financiranja iz tujine ali se moti. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da je bilo v njegovem mandatu govora o sofinanciranju s 

strani atletske in nogometne zveze, ki pa tega zdaj zaradi slabega finančnega stanja niso 

sposobne. 

 

Nada Bogataj Kržan: 

- Povedala je, da se iz tujine financira samo investicija na pokritem olimpijskem bazenu. 

 

Župan Mohor Bogataj je povzel pripombo svetnika Velova in povedal, da se zdaj 3. člen 

pravilnika glasi: »Uporaba javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj je 

prioritetno namenjena naslednjim športnim panogam:…« in pravilnik se sprejme s popravki 

statutarno pravne komisije in komisije za kulturo in šport ter dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj. 

 

Sprejeto soglasno ( 28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
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13. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA LETO 2012 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Bohorič, predsednik komisije za nagrade in priznanja in 

povedal, da je bil letošnje leto razpis za nagrade in priznanja Mestne občine Kranj objavljen 

kasneje, kot je v navadi že nekaj let zaradi spremembe Odloka o priznanjih v Mestni občini 

Kranj. Odlok je bil sprejet na seji 16. Maja in je pričel veljati v 9. junija. 11. junija je bil 

razpis objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj, 29. junija pa je bil objavljen še v 

Kranjskem glasu. Razpis je bil odprt do vključno 30. avgusta 2012. V roku je na razpis 

prispelo 14 pravilno označenih kuvert s 15 predlogi. Predlogi, ki so v roku prispeli na razpis 

za podelitev nagrad in priznanj v Mestni občini Kranj za leto 2012 so bili različni. 

Predlaganih je bilo 7 posameznikov, 1 posameznik v imenu civilne iniciative, 5 društev in 2 

javna zavoda. En predlog je komisija zavrnila, in sicer predlog Upravne enote Kranj za 

podelitev Velike Prešernove plakete Alojzu Štirnu, ker od prejšnje podelitve priznanja g. 

Alojzu Štirnu še ni poteklo 5 let. G. Štirn je priznanje – Prešernovo plaketo prejel  2. 

decembra 2007. 

Komisija za nagrade in priznanja, ki je svoje delo opravila na štirih sejah in se pri delu srečala 

s težavo, zaradi katere predlaga, da se v Odlok o priznanjih vključi predlog komisije, ki se 

glasi: »Komisija predlaga, da občinska uprava pripravi spremembe in dopolnitve Odloka o 

priznanjih v Mestni občini Kranj, in sicer naj 5. člen smiselno  dopolni z določbo, da 

posameznik lahko prejme nagrado oziroma priznanje praviloma največ dvakrat«. Prav tako so 

člani komisije sprejeli sklep, da občinska uprava do naslednjega razpisa za nagrade in 

priznanja pripravi obrazce, na katerih bodo predlagatelji lahko oddajali predloge za nagrade in 

priznanja. S tem bi standardizirali predloge z obveznimi elementi, ki jih mora predlog 

vsebovati. V dosedanjem delu je komisija ugotovila, da so nekateri predlogi napisani zelo 

obširno, nekateri suhoparni, odvisno od predlagatelja. Da bi komisija lahko odločala bolj 

pošteno in nepristransko je potrebna dokumentacija, v kateri morajo biti navedeni vsi 

zahtevani elementi in omejen prostor. S tem se bo olajšalo tudi delo predlagateljem. 

Pri podeljevanju nagrad in priznanj se je komisija po tehtnem premisleku odločila, da v letu 

2012 podeli naziv častnega občana starosti znanstvenikov s področja strojništva v Sloveniji 

akademiku dr. Janezu Pekleniku. Dr. Peklenik je izšel iz delovnega okolja Kranja in na 

podlagi tu pridobljenega znanja dosegel v svetu vrhunske znanstvene uspehe in mednarodni 

ugled.  

Za nagrado Mestne občine Kranj sta bili predlagani 2 kulturni društvi, obe obrazložitvi sta 

zelo dobro utemeljeni. Ker odlok dopušča to možnost, so se člani komisije odločili, da se v 

letu 2012 podeli nagrado dvema dobro delujočima društvoma in sicer KUD-u Jože Papler 

Besnica in Makedonskemu kulturnemu društvu Sv. Ciril in Metod Kranj, vsakemu polovico 

za nagrado predvidenega zneska. 

Za podelitev Velike plakete Mestne občine Kranj za leto 2012 so prispeli 4 predlogi, vendar 

se je komisija odločila, da predlog za podelitev Velike plakete Mestne občine Kranj Borutu 

Zatlerju v imenu Civilne iniciative Ogrevanje Planina prekvalificira v predlog za podelitev 

Listine o priznanju. Tako za Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2012 komisija 

predlaga Bolnišnico Golnik za uspešno več kot 90-letno delovanje, gospoda Miroslava Ranta 

za dosežene športne uspehe in uspešno promocijo Kranja in gospoda mag. Franca Ekarja za 

delovanje na področju planinskega pohodništva in alpinizma. 

Za veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2012 so prispeli 4 predlogi. Enega 

je komisija izločila zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev (Alojz Štirn), med ostalimi tremi 

pa se je odločila, da Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2012 podeli 

Prešernovemu gledališču za uspešno uresničevanje umetniškega poslanstva na kulturno 

umetniškem področju. Za ostala dva predloga za podelitev Velike Prešernove plakete 

Akademski folklorni skupini Ozara Kranj in Gorenjskemu umetniškemu društvu Kranjski 
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komedijanti pa je komisija predlagala županu Mohorju Bogataju, da jima podeli Prešernovo 

plaketo, s čemer se je župan strinjal.  

Komisija predlaga mestnemu svetu 5 kandidatov, ki naj prejmejo Listine o priznanju Mestne 

občine Kranj za leto 2012 in sicer gospodu dr. Stanislavu Benediku za dobrodelnost in 

humanitarno delovanje, gospodu Petru Škerjancu za zasluge pri razvoju gasilstva, zaščite in 

reševanja v MOK, gospodu Alešu Paternostru za več kot 40 letno delovanje v družbeno 

korist, gospodu Borutu Zatlerju v imenu Civilne iniciative Ogrevanje Planina, za uspešno 

delovanje v korist družbene skupnosti in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stražišče za 

dolgoletno neutrudno in požrtvovalno delo. 

Komisija se je za predloge, ki so danes pred vami odločila soglasno, po načelu pravičnosti in 

primerjanja utemeljitev za posamezne kandidate in meni, da si letošnji kandidati predlagane 

nagrade in priznanja v celoti zaslužijo, zato predlagamo Svetu Mestne občine Kranj, da 

sprejme sklepe, kot so predlagani s strani komisije. Po obstoječih pravilih mestni svet lahko 

predlog komisije sprejme ali zavrne, ne more ga pa spreminjati.  

 

Župan Mohor Bogataj je predlagal predsedniku komisije, da o prvem sklepu predlaganem v 

gradivu ne glasujejo, ker se občinska uprava zavezuje, da bo pripravila spremembe odloka. 

 

Janez Bohorič: 

- Strinjal se je predlogom. 

 

Bojan Homan: 

- Strinjal se je s predlaganimi kandidati za nagrade in priznanja, opozoril pa je, da razmisli 

o tem ali je smiselno, da sta predlagatelj in predlagani ista oseba oziroma organizacija. 

 

Janez Bohorič: 

- Povedal je, da za tak predlog v obstoječem odloku ni bilo ovire. Komisiji se je zdelo 

utemeljeno, da Prešernovo gledališče, kot ustanova dobi priznanje, saj je bilo iz njegovega 

okvira v preteklosti že veliko nagrajencev. Ob popravljanju odloka bi bilo potrebno 

razmisliti še o tem, da se tudi to priporočilo vključi v odlok. 

 

Nada Mihajlović: 

- O dr. Pekleniku, letošnjem dobitniku naziva častni občan Mestne občine Kranj je 

povedala, da smo lahko ponosni na letošnje dobitnike. 

 

Janez Bohorič: 

- Poudaril je, da je po njegovem mnenju čast za Mestno občino Kranj, da bo dobila 

takšnega častnega občana. 

 

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

 

SKLEPE: 

 

1. Za leto 2012 se podeli en naslov Častni občan Mestne občine Kranj. 

    Naslov častni občan Mestne občine Kranj prejme: 

 Akademik gospod dr. Janez Peklenik, za prispevek k tehničnemu razvoju mesta Kranja; 

 

2. Za leto 2012 se izjemoma podelita dve nagradi Mestne občine Kranj. 

    Nagrado Mestne občine Kranj za leto 2012 prejmeta: 

 KUD Jožeta Paplerja Besnica za uspešno več kot 100-letno delovanje; 
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 Makedonsko kulturno društvo Sv. Ciril in Metod za uspešno 20 letno delovanje; 

 

3. Za leto 2012 se podelijo tri velike plakete Mestne občine Kranj. 

    Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2012 prejmejo: 

 Bolnišnica Golnik za uspešno več kot 90-letno delovanje; 

 Gospod Miroslav Rant za dosežene športne uspehe in uspešno promocijo Kranja; 

 Gospod mag. Franc Ekar za delovanje na področju planinskega pohodništva in alpinizma; 

 

4. Za leto 2012 se podeli Velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj. 

    Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2012 prejme: 

 Prešernovo gledališče za uspešno uresničevanje umetniškega poslanstva na kulturno 

umetniškem področju; 

 

5. Za leto 2012 se podeli pet listin o priznanju Mestne občine Kranj. 

    Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2012 prejmejo: 

 Gospod dr. Stanislav Benedik za dobrodelnost in humanitarno delovanje; 

 Gospod Peter Škerjanc za zasluge pri razvoju gasilstva, zaščite in reševanja v MOK; 

 Gospod Aleš Paternoster za več kot 40 letno delovanje v družbeno korist; 

 Gospod Borut Zatler v imenu Civilne iniciative Ogrevanje Planina, za uspešno delovanje v 

korist družbene skupnosti; 

 PGD Stražišče za dolgoletno neutrudno in požrtvovalno delo. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH, 28 ZA). 

 

 

14. SOGLASJE K SUBVENCIONIRANJU PLAČILA VRTCA 

 

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

povedala, da je občinska uprava na zadnji seji dobila nalogo, da pripravi predlog plačevanja 

vrtca za starše, ki niso pravočasno oddali vloge za znižano plačilo vrtca. Mestna občina Kranj 

bo plačala za večino tako ceno, kot bi jo, če bi starši vložili vlogo za znižanje plačila vrtca, za 

4 družine pa razliko do polne cene, ker vlog sploh niso oddali. Vrednost za vse je nekaj več 

kot 26.000 EUR. 

 

Stališča komisij: 

 

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

so podprli predlog. Predlagali so, da naj občinska uprava o problematiki nepravočasnega 

izdajanja odločb o znižanem plačilu vrtca s strani pristojnih CSD, obvesti Skupnost občin 

Slovenije. Pozivajo pa Kranjske vrtce in vrtce ob osnovnih šolah, da sprejmejo ukrepe, da se 

kaj takega ne bi več zgodilo. 

 

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

predlaganim sklepom in da se problematika izpostavi na Skupnosti občin Slovenije. 

 

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

strinjali s predlaganim sklepom, sam pa s z njim ne strinja. 

 

Razprava: 
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Mag. Andrej Šušteršič: 

- Želel je vedeti ali je 77 % določeno v kakšnem drugem aktu oz. zakaj ravno toliko. 

 

Nada Bogataj Kržan: 

- Pojasnila je, da je občina dolžna plačevati 23 % za vsakega otroka. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Zanimalo jo je ali je sploh potrebno sprejemati sklep za te 4, ki vlog niso oddali.  

 

Jože Lombar: 

- Zanimalo ga je ali se je kdo od teh obrnil na CSD, ker se je najlažje obrniti na občino. 

 

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

 

SKLEPA: 

 

1. Mestna občina Kranj krije razliko med ceno programa in plačili staršev za čas od 1.1.2012 

do 31.8.2012 oz. do datuma, ko je otrok še obiskoval vrtec za otroke, za katere je po 

veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev, in sicer je: 

- osnova za plačilo staršev, katerih otroci so še vključeni v vrtec, dohodkovni razred, 

ki je določen z odločbo o znižanem plačilu vrtca, ki je bila oziroma bo izdana s 

strani pristojnega centra za socialno delo, 

- osnova za plačilo staršev, katerih otroci so iz vrtca izpisani, dohodkovni razred, ki 

se ga določi na podlagi veljavne odločbe o višini otroškega dodatka. 

2. Za tiste otroke, katerih starši niso uveljavljali pravic po Zakonu o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev, plačajo 77 % cene programa.  

 

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

 

 

15. SKLEP O DOPOLNITVI SKLEPA O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV 

KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU 

PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

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

povedala, da se sklepu, ki je bil sprejet v aprilu doda, da se vključi v možnost razpisa 

koncesije tudi šolski okoliš OŠ Jakoba Aljaža in OŠ Matije Čopa. 

 

Stališča komisij: 

 

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

s predlogom soglašajo. 

 

Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da s predlogom 

soglašajo. 

 

Razprava: 
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Mag. Alenka Bratušek: 

- Povedala je, da je bilo prvotno razpisanih 6 oddelkov v 6 šolskih okoliših, zdaj pa je 6 

oddelkov v 8 šolskih okoliših in želela vedeti ali je to napaka. 

 

Nada Bogataj Kržan: 

- Pojasnila je, da bo interesentov za koncesijo največ 6, pojavil pa se je interes za omenjeni 

šolski okoliš. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Sklep o dopolnitvi Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje 

javne službe na področju predšolske vzgoje. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

16. SKLEP O PRISTOPU MESTNE OBČINE KRANJ  V PARTNERSTVO S 

FUNDACIJO VINCENCA DRAKSLERJA PRI RAZVOJU SOCIALNIH 

PROGRAMOV 

 

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

povedala, da je želja podpornika fundacije g. Vincenca Drakslerja, da se v Kranju ustanovi 

medgeneracijski center, ki bi se vključeval v delo socialnega podjetja. Izgradnjo takega centra 

je pripravljen podpreti s prispevkom 500.000 CHF, ob pogoju, da MOK prispeva sredstva v 

enaki višini. Če bi MOK sprejela odločitev za sprejem financiranja v enakem deležu kot g. 

Draksler bi bil pripravljen dolgoročno sofinancirati socialne programe iz svojega premoženja, 

drugače pa bo prenehal s podporo fundacije  in socialnih programov v Kranju. Želi tudi, da se 

v bodočnosti socialno podjetje iz Pristave pri Tržiču prenese v MOK, premoženje proda in 

vloži v podobne projekte v MOK. 

 

Stališča komisij: 

 

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

komisija podpira tak sklep. 

 

Gregor Tomše, predsednik komisije za finance je povedal, da se strinjajo s predlaganim 

sklepom. 

 

Razprava: 

 

Beno Fekonja: 

- Povedal je, da je potrebno dobro razmisliti o nadaljevanju sodelovanja z Vincencem 

Drakslerjem, ker bi s prenehanjem sodelovanja z njim izgubili zelo veliko, ne samo 

sredstev za medgeneracijski center ampak bi izgubili vir za sofinanciranje socialnih 

programov 

- Iz njegovega sklada bo dolgoročno zagotovljen vir za financiranje socialnih programov, 

kar je izjemnega pomena, ker se sredstva za te dejavnosti na področju države zmanjšujejo 

in bodo privatni viri toliko bolj pomembni. 
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Stanislav Boštjančič: 

- Zanimalo ga je ali je sploh smiselno razmišljati o tej lokaciji, ker je bil objekt na naslovu 

Cesta talcev 7 v prejšnjem mandatu odkupljen zato, ker naj bi šla tam cesta in menil, da bo 

zaradi tega potrebno najti drugo lokacijo. 

 

Župan, Mohor Bogataj je pojasnil, da sta z gospodom Drakslerjem pogledala več lokacij na 

območju MOK, ki so prazne, vendar se mu je zdela ta edina primerna, za cesto pa se še ne ve 

kdaj bo ali sploh bo. Objekt, ki pa je v lasti MOK pa je prazen in propada. 

 

Irena Ahčin: 

- Zanimalo jo je, kaj je s projektom socialnega podjetništva, ki je bil pridobljen na razpisu. 

 

Nada Bogataj Kržan: 

- Pojasnila je, da projekt teče in da bo tekel naprej, trenutno se izvaja v prvi fazi, za dobo 30 

mesecev. Delavnice v Pristavi so pripravljene, če bo uspelo, bodo še dograjevali, ker je 

prostora dovolj, sredstva se bodo porabila za izvajanje socialnega podjetništva.  

 

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

 

SKLEP: 

 

Mestna občina Kranj bo skupaj z gospodom Vincencem Drakslerjem sodelovala pri obnovi 

objekta v lasti Mestne občine Kranj na naslovu Kranj, Cesta talcev 7 ali drugega primernega 

objekta v lasti Mestne občine Kranj, za potrebe vzpostavitve in delovanja medgeneracijskega 

centra, socialnega podjetja in drugih socialnih programov, v enakem deležu kot ga bo 

prispeval gospod Vincenc Draksler in to do višine, ki bo zagotovljena v vsakokratnem 

veljavnem proračunu MOK. 

 

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

 

 

17. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

1. Alojz Gorjanc:  

- Pred časom je tovornjak podrl steber med Probanko in Novo kreditno banko Maribor. 

Ni razsvetljave in grdo zgleda. Kolesar, ki ni videl ostanka stebra, je en večer padel. 

Predlagal je, da se steber popravi in postavi luč oz. javno razsvetljavo.  

- Predlagal je, da se na predelu med Probanko, NKBM in Staro pošto uredi na sredini 

kolesarnico, ker se je po tem že izkazala potreba.  

 

2. Mag. Drago Štefe:  

- Lansko leto februarja je predlagal ureditev Prešernovega gaja in sicer, da bi na 

nagrobnik zraven Prešerna, kjer je zapisano Ernestina Jelovšek, dodali besedi »hčerka 

Prešerna«. Nagrobnik je iz peščenca in je v zgornjem delu že poškodovan. Eno drevo 

močno ogroža mesto pokopa Prešerna. Ne na vzhodnem in ne na zahodnem vhodu ni 

table, da je psom prepovedano opravljanje potrebe. Takrat je bilo rečeno, da bo leta 

2011 izdelan načrt ureditve Prešernovega gaja. Želel je vedeti, kako je s tem in 

predlagal, da se do naslednjega praznika gaj uredi.  
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3. Vlasta Sagadin:  

- Zahvalila se je, da so se uredili uvozi oz. klančine na pločnike na Hujah in Planini, da 

mamice z vozički lažje zapeljejo na pločnike. V zadnjem času je opazila, da po 

pločnikih vozijo in divjajo tudi kolesarji in zadnjič bi jo kmalu povozili na pločniku 

čez Kokrški most. Menila je, da je na tem področju totalna anarhija. Zanimalo jo je, 

kako poteka projekt kolesarskih stez, kako je z označbami, kako se vozi čez Maistrov 

trg s kolesom. Dejstvo je, da se je število kolesarjev letos občutno povečalo. Želela je, 

da občinska uprava ukrepa v smeri vzpostavitve reda.  

 

4. Smiljana Vončina Slavec:  

- V zvezi s pripravo in obravnavo proračuna za leto 2013 in 2014 je vprašala, kdaj bodo 

imele svetniške skupine posvet o tem, kateri projekti so za občino prioritetni. Ta 

posvet naj bi imeli po županovih zagotovilih pred obravnavo naslednjega proračuna. 

Želela je, da so o tem obveščeni v roku enega tedna.  

- Vprašala je, ali lahko svetniki dobijo pregled razpisov za različne finančne vire, ki jih 

občinska uprava v letošnjem letu proučila in poskušala zagotoviti zunanje finančne 

vire za prioritetne vire, za katere se je odločila in za katere ne oziroma kakšni so 

razlogi.  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da bo sklical sestanek vseh vodij svetniških skupin, ko 

bodo imeli vse podatke o možnih prihodkih za naslednje leto. Dogajajo se spremembe na 

nivoju države, vendar predvideva, da bo v novembru prva obravnava proračuna, v decembru 

pa druga.  

 

5. Mag. Igor Velov:  

- Na prejšnji seji je vprašal v zvezi z izvajanjem strategije 2009-2023 in ponovno 

sprašuje, ali se le-ta izvaja, glede na to, da bi morala občinska uprava o izvajanju dva 

krat letno poročati mestnemu svetu.  

- Glede parkirišč na Pungratu je vprašal, ali tam ostanejo parkirišča, ali ne. Če ostanejo 

parkirišča, kaj to pomeni za evropska sredstva, ker v idejni zasnovi, ki je bila podlaga 

za pridobitev teh sredstev, tam ni bilo predvidenih parkirišč.  

 

6. Nataša Robežnik:  

- Trenutno komunala lepi nalepke, ki označujejo pravilno zbiranje odpadkov. Prejela je 

kritiko, da so prejeli nalepko za napačno zbiranje in sicer bi poleg nalepke potrebovali 

še pojasnilo, kaj je bilo narobe, da bodo v prihodnje prav ravnali.  

 

7. Mag. Alenka Bratušek 

- Reorganizacija na področju šolstva v Sloveniji je v polnem teku in tudi Kranj ne bo 

izjema. V Kranju naj bi se dogajala reorganizacija na področju srednjih šol, nekaj bi se 

združevalo, nastala pa bi nova gimnazija. Na zadnji seji v državnem zboru je g. Prevc 

postavil ministru vprašanje na to temo. Odgovora, kako bo ta reorganizacija potekala 

in kakšen bo končni rezultat, niso dobili. Povedal pa je, da je ta reorganizacija 

usklajena z županom Mestne občine Kranj. Vprašala je župana, ali to reorganizacijo 

res podpira in če jo lahko predstavi.  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da je bil povabljen k državnemu sekretarju, ki mu je 

razložil kaj se planira z reorganizacijo. Kot župan je bil vprašan za mnenje. Povedal je, da 

lokalna skupnost z organizacijo srednjega šolstva nima pravice odločati. Državni sekretar je 
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razložil, da programi ostanejo isti, službe ne bo nihče izgubil in tudi Kranj ne bo ničesar 

izgubil.  

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- Zatrdila je, da je bil eden glavnih argumentov, ki so bili izrečeni v državnem zboru, da 

župan Mestne občine Kranj podpira reorganizacijo in tudi oba direktorja.  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da je bil z zadevo samo seznanjen.  

 

8. Stanislav Boštjančič:  

- Vprašal je, kdaj bo mestna uprava pripravila za sejo mestnega sveta spremembo 

pravilnika, ki določa sejnine, glede na to, da je Zakon o interventnih ukrepih zmanjšal 

sejnine.  

 

9. Jure Kristan:  

- Ugotovil je, da so bila na Pungratu vsa igrala dobesedno požagana, kar je popolnoma 

nedopustno, in postavljena v kot. Predlagal je, da bi se glede na razne želje po 

odsluženih igralih, to pregledalo in se jih obnovilo ter prestavilo na želena mesta.  

- Glede stopnic Pot na kolodvor je po njegovem mnenju nesmiselno, da se je pred zimo 

položil kamen.  

- V Stražišču je vsako leto organiziran Stražiški kulturni teden, letos praznujejo 25 

letnico. Občinski upravi je predlagal, da bi letošnjo občinsko akademijo priredijo v 

Stražišču v Šmartinskem domu, kar bi bila ena največjih počastitev za dolgoletno 

delovanje kulturnega tedna.   

 

Vlasta Sagadin:  

- Podprla je predlog svetnika Kristana za to, da se priredi akademijo v Stražišču.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri. 

 

 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

 

 

Svetlana Draksler, org. 

 

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

 

Bojan Homan 

PODŽUPAN 

 

 


