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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

21. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 30.1.2013, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil podžupan Darko Jarc. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Irena Ahčin, Janez Bohorič, Stanislav 

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

Branko Grims, Alojz Gorjanc, Bojan Homan, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Jure Kristan, Saša 

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

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

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

 

Odsotni so bili svetniki: mag. Alenka Bratušek, Ludvik Kavčič, Alojzij Potočnik, dr. Andreja 

Valič Zver in mag. Igor Velov ter župan Mohor Bogataj. 

 

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

direktor občinske uprave, Mirko Tavčar – načelnik Urada za finance, Janez Ziherl – načelnik 

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

Govekar – vodja Službe za tehnične zadeve ter zaščito in reševanje, dr. Mitja Pavliha – 

načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Nada Bogataj Kržan – načelnica 

Urada v Uradu za družbene dejavnosti, Brane Šimenc - načelnik Projektne pisarne, Boštjan 

Gradišar – načelnik Urada za okolje in prostor, Robert Zadnik – Medobčinski inšpektorat 

Kranj, Tatjana Kocijančič in Igor Kalabič – sodelavca v Uradu direktorja. 

 

Predsedujoči, podžupan Darko Jarc, je predlagal preverjanje prisotnosti. Navzočih je bilo 21 

članov in članic sveta, zato je svet sklepčen. 

 

Predsedujoči je dodal, da so člani sveta prejeli na mize seznam sklepov delovnih teles Sveta 

MOK in novo kadrovsko D. zadevo: Soglasje k imenovanju direktorja Gasilsko reševalne 
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službe Kranj. Pri premoženjski B. zadevi je na predlog Statutarno pravne komisije spremenjen 

sklep. Pri premoženjski zadevi D. je predlagan delni umik nepremičnin iz načrta razpolaganja 

in pridobivanja stavbnih zemljišč. Pri premoženjski točki E. je dodatno priložena nova skica. 

K točki 4. je dan na mizo popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj. Za Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj bo kot predlagatelj po 100. 

členu Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj, ko na predlog odloka v prvi obravnavi ne bo 

bistvenih vsebinskih pripomb, predlagal, da se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Vprašal je, zakaj poročilo o izvršitvi sklepov niso podani pisno. 

 

Predsedujoči, podžupan Darko Jarc, je izjavil, da bo Mitja Herak, direktor občinske uprave, 

podal ustno poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 12.12.2012 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 

turizem Kranj – 2. obravnava 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo 

gledališče Kranj – 1. obravnava 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj – 1. 

obravnava 

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

8. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu 

9. Informacija o reorganizaciji Univerze v Mariboru 

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (22 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 3 

VZDRŽANI). 

 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 20. SEJE SVETA Z DNE 12.12.2012 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

 

Stanislav Boštjančič:  

- Predlagal je, da se črta napačno naveden naziv mag. pri njegovem imenu na prvi strani 

zapisnika. 
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Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 20. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 12.12.2012 s pripombo, podano v 

razpravi. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 20. seje Sveta Mestne občine Kranj je podal Mitja Herak, direktor 

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

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Glede  projekta Gorki ga je zanimalo, kakšne so bile nadaljnje aktivnosti župana pri 

pridobivanju tega projekta.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je bilo poslano pismo Vladi RS takoj po 

seji. V mesecu decembru in januarju je bilo izvedenih več sestankov s predstavniki 

Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Najbolj pomembno sporočilo teh sestankov je bilo, da bo Ministrstvo za finance predvidoma 

15. januarja prerazporedilo 180 mio evrov dodatnih sredstev za kohezijske projekte. 

Naslednja seja Vlade RS bo potekala 24. januarja, na kateri bodo razpravljali o potekih 

črpanja teh sredstev. Nič od tega ni bilo narejenega. Na enem od sestankov je bilo 

predstavljeno modificirano stališče resornih ministrstev in sicer problem črpanja teh 

kohezijskih sredstev je, da se je v preteklosti preveč ohlapno podpisovalo odločbe o 

sofinanciranju za različne projekte, ki pa zdaj niso uresničljivi. Teh pogodb ni mogoče 

enostransko preklicati brez soglasja druge strani, zato ostajajo sredstva neporabljena, po drugi 

strani ga ni možno zaradi tega razloga črpati. Po ustnih zagotovilih bo občina dobila odločbo 

o sofinanciranju, takoj ko bo imela pravnomočno izbranega izvajalca za izvedbo projekta. Za 

objavo razpisa pa potrebujejo soglasje k razpisu oz. soglasje k popisom del. To dokumentacijo 

so poslali že v prvem tednu septembra na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Rečeno je bilo, 

da bo pregledano v mesecu dni, pa temu ni bilo tako. Naknadno po vseh sestankih je občina 

konec decembra dobila pripombe, na katere se je odzvala z dopolnitvijo. Občina trenutno čaka 

na soglasje k objavi razpisov z odloženim pogojem podpisa pogodbe za izvajanje. Dne 

13.2.2013 naj bi bil sestanek z ministrom za kmetijstvo in okolje.  

 

Janez Bohorič:  

- Kritično je razpravljal o tem, da bi se sredstva dodelila šele po tem, ko bi bil izvajalec 

pravnomočno izbran.  

 

Bojan Homan, podžupan, je dopolnil direktorja občinske uprave v tem, da občina dela po 

navodilih ministrstva. Občina ni še vrgla puške v koruzo. Zahvalil se je vsem svetnikom vseh 

strank v tej dvorani, s katerimi sodeluje in komurkoli, ki po svojim močeh na Vladi RS 

pomaga občini. Zahvalil se je mag. Alenki Bratušek za zastavljena poslanska vprašanja in za 

pomoč, enako tudi strankama DeSUS in SLS. 
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2. KADROVSKE ZADEVE  

 

Predsedujoči, podžupan Darko Jarc, je umaknil zadevo B. Imenovanje predstavnika Mestne 

občine Kranj v Svet zavoda Šolski center Kranj. Občinska uprava Mestne občine Kranj bo na 

protikorupcijsko komisijo naslovila vprašanje na temo združljivosti kandidata glede na 

njegovo funkcijo v Nadzornem odboru Mestne občine Kranj. 

 

 

A. Razrešitev in imenovanje nadomestnega predsednika, podpredsednika in člana 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja. 

 

Predsedujoči, podžupan Darko Jarc, je povedal, da je prejel na mizo predlog skupine šestih 

članov sveta, da se v skladu z 8. členom Poslovnika Sveta MOK za članico Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Smiljano Vončina Slavec. 

 

Saša Kristan, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 

povedala, da je komisija vodila postopke v skladu s predpisi. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da v skladu s poslovnikom lahko predlaga 

člana komisije 5 svetnikov. 

 

Mag. Drago Štefe:  

- Zanimalo ga je, kdo so bili prijavljeni kandidati ob vseh treh evidentiranjih in zakaj je bil 

izpeljan tak postopek. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Povedal je, da sklicevanje na 8. člen poslovnika ni pravilno, ker ta člen govori o fazi 

konstituiranja mestnega sveta. Vprašanje postopkov imenovanj predsednikov, 

podpredsednikov in članov komisij urejajo členi od 132. do 135. Poslovnika Sveta Mestne 

občine Kranj. Vedno se pa lahko poda predlog za spremembo poslovnika.  

- Kot predsednik Statutarno pravne komisije je potrdil pravilnost poteka postopka za 

imenovanje predsednika, podpredsednika in člana Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja. 

 

Po končani razpravi, v kateri so sodelovali: Smiljana Vončina Slavec, Klemen Valter, 

Stanislav Boštjančič, Saša Kristan, mag. Andrej Šušteršič, Nataša Robežnik in Nada 

Mihajlović, je dal predsedujoči na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Sašo Kristan, Trojarjeva 32, Kranj, se razreši z mesta podpredsednice in se jo imenuje za 

predsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

2. Bena Fekonja, Planina 25, Kranj, se razreši z mesta člana in se ga imenuje za 

podpredsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

3. Mag. Andrejo Majhen, Cesta Staneta Žagarja 45, Kranj, se imenuje za članico Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
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Sklepi začnejo veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in veljajo do izteka 

mandata dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj! 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 17 ZA,  8 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

B. Potrditev članov Razvojnega sveta gorenjske regije 

 

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

in imenovanja. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdijo se člani Razvojnega sveta gorenjske regije:  

 
I. PREDSTAVNIKI OBČIN: 

 

1. Milan ČADEŽ 

2. Franc ČEBULJ 

3. Alojz DEMŠAR 

4. Janez FAJFAR 

5. Ciril GLOBOČNIK 

6. Branko GRIMS 

7. Miha JEŠE 

8. Miro KOZELJ 

9. Franc KRAMAR 

10. Jurij MARKIČ 

11. Tomaž Tom MENCINGER 

12. Marko MRAVLJA 

13. Matjaž OBLAK 

14. Leopold POGAČAR 

15. Borut SAJOVIC 

16. Peter TORKAR 

17. Miran ZADNIKAR 

18. Jure ŽERJAV 

 

II. PREDSTAVNIKI  

GOSPODARSTVA: 

1. Vojko ARTAČ 

2. Stanislav BOBNAR 

3. Miran ČURIN 

4. Drago DEBELJAK 

5. Petra DOLENC 

6. Valentin GOVEKAR 

7. Janez KADIVEC 

8. Mitja KADOIČ 

9. Ludvik KAVČIČ 

10. Aleš KLEMENT 

11. Darja KNIFIC 

12. Stanislav KOŠNIK 

13. Bojan LUSKOVEC 

14. Anton MAGDIČ 

15. Miroslav PINTERIČ 

16. Nina SEDEJ ALBERTO 

17. Metod ZAPLOTNIK 

18. Daniela ŽAGAR 

 

 

III. PREDSTAVNIKI  

NEVLADNIH 

ORGANIZACIJ: 

1. Zvonko BELIČ 

2. Marjan GANTAR 

3. Branko MALEŠIČ 

4. Saša MLAKAR 

5. Gregor PEŠAK 

6. Rastko TEPINA 

7. Andrej ZUPAN 

8. Silva ŽONTAR 

9. Igor ŽULA 

 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 19 ZA, 2 PROTI, 6 VZDRŽANIH). 

 

 

 

C. Soglasje k imenovanju direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj 

 

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

in imenovanja.  

 

Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja, je povedala, da Statut Gasilsko 

reševalne službe Kranj določa postopek imenovanja direktorja in sicer svet zavoda objavi 

razpis. Razpis je bil objavljen. Prijavljeni so bili štirje kandidati, od teh dva nista izpolnjevala 

formalno pravnih pogojev. Dva kandidata sta v celoti formalno pravne pogoje izpolnjevala. 
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Statut določa, da se imenuje razpisna komisija, ki pregleda vloge in svetu zavoda predlaga v 

imenovanje tistega kandidata, ki najbolje izpolnjuje pogoje. V prejšnjem postopku je ta 

komisija predlagala dva kandidata in svet zavoda je nato zaprosil Svet MOK za soglasje k 

obema kandidatoma. Na decembrski seji je Svet MOK dal soglasje enemu kandidatu, 

drugemu pa zavrnil soglasje. Ko so bili vročeni sklepi, g. Artaču sklep o imenovanju in g. 

Bohincu sklep o neizbiri, je g. Bohinc vložil tožbo na delovno sodišče. Skliceval se je na 

kršitev samega postopka, določenega v statutu zavoda. Bivšemu direktorju je mandat potekel 

konec leta in ker do takrat sklep o imenovanju ni bil pravnomočen, svet zavoda ni mogel s 

kandidatom skleniti pogodbe o zaposlitvi. Zaradi te tožbe se je svet zavoda ponovno sestal in 

sprejel sklep, da se odpravi sklep o imenovanju kandidata g. Artača in sklep o neizbiri g. 

Bohinca. Zadeva se ponovi, svet zavoda je naložil razpisni komisiji, da ponovno pregleda 

vlogi, ki sta bili pravno formalno popolni in izbere tokrat samo enega kandidata, ki najbolje 

izpolnjuje pogoje in tega predlaga kot ustreznega kandidata v potrditev. Razpisna komisija se 

je sestala in predlagala svetu zavoda g. Artača kot kandidata, ki najbolje izpolnjuje pogoje, 

kljub temu da formalno pravne pogoje izpolnjujeta oba kandidata. Svet zavoda je na naslednji 

seji sprejel sklep, da se g. Artača imenuje za direktorja pod pogojem soglasja ustanoviteljice. 

Za čas od 1.1.2013 do sklenitve pogodbe z novim direktorjem je predlagan v sprejem sklep o 

imenovanju vršilca dolžnosti direktorja. 

Glede tožbe je povedala, da je le ta naslovljena na GRS. Ta trenutek ni pooblaščenega 

zastopnika, da bi lahko odgovoril na tožbo, ker je mandat direktorju potekel konec leta. 

Tožbeni zahtevek se glasi, da tožnik predlaga sodišču odpravo obeh sklepov, kar je svet 

zavoda že storil in je tako tožniku ugodeno. Postopek se tako nadaljuje od faze predloga 

kandidata razpisne komisije. 

 

Po razpravi, v kateri so sodelovali: Zmagoslav Zadnik, Nataša Robežnik, Mitja Herak, 

Stanislav Boštjančič, Tatjana Hudobivnik in Saša Kristan, so v direktorjevi pisarni opravili 

pravni posvet Tatjana Hudobivnik, Stanislav Boštjančič, mag. Andrej Šušteršič in Klemen 

Valter.  

 

Po končanem posvetu je na predlog razpravljavcev dal predsedujoči, podžupan Darko Jarc, v 

potrditev naslednje 

 

SKLEPE: 

 

I. 

1. Razveljavi se sklep Sveta Mestne občine Kranj številka: 900-28/2012-3-41/04 z dne 

14.11.2012: »Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju kandidata Vojka 

Milivoja Artača, stanujočega Glavna cesta 76, Naklo, za direktorja Gasilsko reševalne 

službe Kranj za dobo štirih let.« 

2. Razveljavi se sklep Sveta Mestne občine Kranj številka: 900-28/2012-3-41/04 z dne 

14.11.2012: »Svet Mestne občine Kranj ne daje soglasja k imenovanju kandidata Marka 

Bohinca, stanujočega Šiška 16, Preddvor, za direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj za 

dobo štirih let.« 

3. Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju kandidata Vojka Milivoja Artača, 

stanujočega Glavna cesta 76, Naklo, za direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj za 

dobo štirih let. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTIH: 21 ZA, 1 PROTI, 4 VZDRŽANI). 
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II. 

Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Vojka Milivoja Artača za vršilca 

dolžnosti direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj od 1.1.2013, vendar najdlje za eno leto, 

to je do 31.12.2013 oziroma do datuma imenovanja in veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, 

sklenjene z novim direktorjem Gasilsko reševalne službe Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTIH: 18 ZA, 0 PROTI, 6 VZDRŽANIH). 

 

 

 

3.   PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

Predsedujoči, podžupan Darko Jarc, je vprašal prisotne člane in članice sveta, ali je o kakšni 

zadevi potrebno razpravljati posebej. V nasprotnem primeru se bodo zadeve obravnavale v 

paketu. 

 

Komisija za finance, Statutarno pravna komisija, Komisija za kmetijstvo, Stanovanjska 

komisija, Komisija za gospodarstvo, Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih 

zemljišč ter Komisija za krajevne skupnosti so se strinjale s predlaganimi zadevami. 

 

Na predlog Komisije za gospodarstvo se je iz paketne obravnave zadev izvzela zadeva Načrt 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013 – dopolnitev, 

ker je menila, da ni stvarno utemeljenih razlogov za umik predloga prodaje zemljišča parc.št. 

226/5, k.o. Rupa. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev naslednje 

 

SKLEPE:  

 

A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3043/16, k.o. 2134 - Žabnica 

 

Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc.št. 3043/16, k.o. 

2134 – Žabnica. 

 

B. Soglasje za prevzem premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti, in sicer za zemljišča 

parcelna številka 1216, 1143/9, 1177, 1143/8, 1097/1, 1123/2, 1124/1, 1124/3, vse k.o. 

2100 Kranj 

 

Svet Mestne občine Kranj daje soglasje za prevzem premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti v 

zadevi stečajnega postopka nad pravno osebo nad dolžnikom Tekstilindus Kranj, p.o. – v 

stečaju, Opr. št. St 1493/2008.   

 

C. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2013 – 

dopolnitev 

 

Sprejme se dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za 

leto 2013. 
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D. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 1266/4, k.o. 

2127 – Nemilje 

 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parc. št. 1266/4 k.o. 2127 – Nemilje.  

 

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

 

 

Nato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

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

dopolnitev se umakne iz obravnave in odločanja na tej seji mestnega sveta.  

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 13 ZA, 5 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

 

 

 

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ – 2. OBRAVNAVA 

 

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

javne službe. 

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za turizem, statutarno pravna komisija in komisija za krajevne skupnosti niso imele 

pripomb na predlagani sklep. 

 

Ker razprave ni bilo, je dal predsedujoči, podžupan Darko Jarc na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  Zavod 

za turizem Kranj. 

 

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

 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ – 1. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave in povedal, da se s 

spremembami in dopolnitvami odloka daje javnemu zavodu Prešernovo gledališče Kranj v 

upravljanje stolp Škrlov'c intermedijski center z opremo. Če ne bo bistvenih pripomb se bo 

predlagal sprejem odloka po skrajšanem postopku. 
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Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija, komisija za kulturo in šport in komisija za krajevne skupnosti so 

se strinjale s predlaganim sklepom. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, podžupan Darko Jarc na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Prešernovo gledališče Kranj – po skrajšanem postopku. 

 

Soglasno sprejeto ( 25 PRISOTNIH: 25 ZA ). 

 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH V 

MESTNI OBČINI KRANJ - 1. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe. Na predlog Statutarno 

pravne komisije je predlagala, da se besedilo »se razveljavi in nadomesti« po novem glasi »se 

spremeni tako, da se glasi«. 

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija in komisija za krajevne skupnosti sta se strinjali s predlogom. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, podžupan Darko Jarc na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni 

občini Kranj po skrajšanem postopku. 

 

Soglasno sprejeto ( 22 PRISOTNIH: 22 ZA ). 

 

 

 

 

7. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

SPREJEMU OTROK V VRTEC 

 

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

povedala, da je potrebno dopolniti nekatera določila zaradi podelitve koncesije zasebnim 

vrtcem, ostale spremembe pa se nanašajo na zadeve, ki o se pojavile tekom leta. Pripomba 

statutarno pravne komisije, da se v 2. člen zapiše »za vpis otrok v vrtec se uvede enoten vpis v 

vrtce in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok v vrtec. V ta namen Mestna občina Kranj 

vzpostavi enoten informacijski sistem Mestne občine Kranj za vpis otrok. Vrtec najmanj 

enkrat letno objavi javni vpis novincev, praviloma v marcu za naslednje šolsko leto. Enoten 
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vpis  novincev v vrtec uskladi organ Mestne občine Kranj, ki je pristojen za predšolsko 

vzgojo. Povedala je še, da se 12. členu beseda »določbi« nadomesti z besedo »spremembi«. 

 

Stališča komisij: 

 

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

se strinjajo s spremembami pravilnika. 

 

Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da podpirajo predlagani 

sklep. 

 

Razprava: 

 

Jure Kristan: 

 Postavil je vprašanje predsednika KS Hrastje, ki tudi gravitira na vrtec Čirče in želel 

vedeti koliko je tam otrok in kolikšna je kapaciteta. Za proste kapacitete je predlagal, da 

naj bi jih zasedli otroci iz Hrastja, ker jim je priročen. 

 

Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti: 

 Pojasnila je, da otroci z Hrastij na račun šolskega okoliša dobijo točke, problem pa je v 

tem, da so krajani začeli pošiljati peticije, naj se prostore vzame in se jih uporablja za 

potrebe krajevne skupnosti, ne pa da se vsi prostori uporabljajo za potrebe vrtca. V 

letošnjem letu je otrok iz Čirč vpisanih samo tretjina. 

 

Jože Lombar: 

 Povedal je, da se je na Trsteniku dogodilo to, da je otrok iz Golnika hodil v vrtec na 

Trstenik, iz Babnega vrta pa so vozili otroka na Golnik in s popravkom pravilnika se bo to 

anomalijo odpravilo. Predlagal je, da se ta sistem poskusi, če pa ne bo delovalo pa bo 

ponovno potrebno popraviti. 

 

Jure Kristan: 

 Zanimalo ga je kako je kaj takega v dobi digitalizacije sploh možno. 

 

Jože Lombar: 

 Pojasnil je, da je do tega prišlo zaradi skupnega šolskega okoliša. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Darko Jarc na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

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

 

Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 19 ZA , 0 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

8. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU 

 

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

opozorila, da bo Dom upokojencev Kranj opravljal pomoč na domu za občino Naklo samo do 

1.5.2013, potem pa bo občina Naklo sama začela izvajati to nalogo. Zato sta različni 

ekonomski ceni do 1. maja in po 1. maju. Pomoč na domu se bo še naprej plačevala po 

dejanskih stroških, pomoč na domu pa se izvaja racionalno in kvalitetno in je ena najcenejših. 

Prosila je, da se v sklepu popravijo tiskarske napake. 

 

Stališča komisij: 

 

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

predlaganimi sklepi. 

 

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

so se strinjali s predlaganimi sklepi, sprejeli pa so dopolnilni sklep po katerem naj občinska 

uprava preveri kolikšna bo po novem cena storitve pomoči na domu v Naklem. 

 

Nada Bogataj Kržan: 

Pojasnila je, da je največji vzrok za odhod razdalja, ker morajo negovalke priti iz Kranja. 

 

Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da podpirajo zadevo. 

 

Razprava: 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

Predlagala je, da če se bo racionaliziralo tako, da se bodo negovalke manj vozile to pomeni, 

da bi morala biti cena nižja. Prosila je, da se preveri, kakšna bo potem cena v Naklem in zakaj 

se cena v Kranju zvišuje. 

 

Nada Bogataj Kržan: 

Pojasnila je, da se cena zvišuje na račun vodje službe pomoči na domu. Za Kranj je delalo 27 

negovalk, za Naklo pa 3, kar bodo lahko uskladili v okviru njihovega doma upokojencev. 

Problem pa je 0,8 vodje službe, ki je potreben zaradi usklajevanja tako velikega števila 

negovalk za Kranj in Šenčur. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za proračunsko  leto 2013 

soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 16,49 € za obdobje 

do 30.4.2013, od 1.5.2013 dalje pa v višini 16,74 €. Mestna občina Kranj zagotovi do 

30.4.2013 74,5%, od 1.5.2013 dalje pa 74,7% subvencijo k ceni storitve pomoči na domu, 

pri čemer cena za uporabnika za uro opravljene storitve znaša 4,20 €. Cena urne postavke 

za uporabnika ob nedeljah znaša 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. V proračunu za leto 2013 je za javno službo pomoči na domu 

zagotovljenih 439.900 €. 
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2. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj 

za leto 2013 koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujno 

potreben 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 2013 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 2013 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 ( 26 PRISOTNIH: 19 ZA, 2 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

 

 

9. INFORMACIJA O REORGANIZACIJI UNIVERZE V MARIBORU 

 

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

povedala, da se reorganizacija predvideva tako, da bi se iz obstoječih fakultet preoblikuje v 5 

fakultet in v Fakulteto za družbene vede naj bi se vključila tudi Fakulteta za organizacijske 

vede v Kranju, kar bi pomenilo ukinitev FOV kot edine javne fakultete s sedežem v Gorenjski 

regiji. K prvemu sklepu je podala dodatek, ki se glasi: »Univerza v Mariboru naj pripravi 

študijo o namenu reorganizacije Univerze v Mariboru.« Četrti sklep je del tretjega sklepa in 

sicer : »Mestna občina Kranj poziva poslance državnega zbora Republike Slovenije, izvoljene 

v I. volilni enoti, da takoj vložijo poslansko pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem.« 

in peti sklep: »Vodstvo fakultete se poziva, da sproti obvešča vodstvo Mestne občine Kranj o 

aktualnih postopkih reorganizacije.« 

 

Stališča komisij: 

 

D. Ilija Dimitrievski, predsednik komisije za gospodarstvo je povedal, da če bi prišlo do tega, 

kot so zastavili na Univerzi v Mariboru, bi se spremenil status FOV. FOV je ključen gradnik 

pri postavitvi Gorenjske univerze. Komisija je predlagala, ker to zadeva celotno Gorenjsko 

regijo, da se župan poveže z ostalimi župani in dobi odmev ostalih gorenjskih občin. 

Predlagali so dodaten sklep in sicer: »Župan Mestne občine Kranj se zadolži, da skliče ostale 

župane gorenjskih občin in da zavzamejo stališče glede načrtovane reorganizacije Univerze v 

Mariboru.« Pripomnil je še, da bi se v tretjem sklepu popravi tako, da je navedeno: »Mestna 

občina Kranj podpira Fakulteto za organizacijske vede v njihovih prizadevanjih, da postane 

samostojna fakulteta.« Prvi korak ustanavljanja Univerze na Gorenjskem je, da se izloči iz 

Univerze v Mariboru. 

 

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

je načelnica že povzela njihovo razpravo. Menil je tudi, da je zaskrbljujoče, da v zadnje pol 

leta gorenjski poslanci tega skupno niso podprli. 

 

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

seznanila z omenjeno problematiko. 
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Razprava: 

 

Nada Mihajlović: 

 Povedala je, da so leto in 3 mesece pripravljali obširno gradivo in sicer vsi brezplačno, 

niso pa pomislili, da se lahko zgodi malomarnost, da poslanci Gorenjske nimajo časa, da 

pristopijo k podpisu. Vprašala se je ali Gorenjci pomišljamo o drugačnih načelih, da bi 

zanemarili to zgodbo. Menila je, da so na Gorenjskem že velikokrat zamudili kakšno 

stvar, potem pa tarnajo o tem, da regija zaostaja. Prosila je, da podprejo vsebine in v 

sklopu svojih okolij nagovorijo poslance, da podpišejo dokument. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

 Prebral je odgovor rektorja Univerze v Mariboru, v katerem je navedeno, da so v gradivu 

za mestne svetnike povsem napačne interpretacije razvojnih načrtov Univerze v Mariboru. 

Na univerzi si prizadevajo optimizirati dejavnosti in zato razpravljajo o različnih 

organizacijskih možnostih. Dekan kranjske fakultete se je oddaljil od predstavljenih 

izhodišč za razpravo in jih predstavil kot dogovorjene načrte, ki to niso. Povedal je še, da 

ima Univerza v Mariboru 17 fakultet, 6 jih je zunaj mariborske občine, povezani so z 

razvojnimi načrti več regij in menil, da verjetno tudi z Gorenjsko. Pokriva vsa bistvena 

znanstvena področja in ne razmišlja o delitvi univerze. Menil je, da je bilo mogoče vse 

skupaj prepozno. Strinjal pa se je s tem, da verjetno nekateri poslanci nimajo interesa 

zagovarjati stališč lokalnega okolja. Podal je predlog, da bi se mariborskemu rektorju 

napisalo, da imajo željo in voljo za ustanovitev univerze in da bi želeli, da se vključijo v ta 

koncept. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Darko Jarc na glasovanje naslednje  

 

SKLEPE: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z informacijo o reorganizaciji Univerze v 

Mariboru. Univerza v Mariboru naj pripravi študijo o namenu reorganizacije Univerze v 

Mariboru 

2. Fakulteti za organizacijske vede Kranj se dovoli uporaba gradiva o Univerzi na 

Gorenjskem, ki bo uporabljeno za namene obravnave na organih Fakultete za 

organizacijske vede. 

3. Mestna občina Kranj podpira Fakulteto za organizacijske vede v njihovih prizadevanjih, 

da ostane samostojna fakulteta znotraj Univerze v Mariboru.  

4. Mestna občina Kranj poziva poslance Državnega zbora RS, izvoljenih v 1. volilni enoti, 

da takoj vložijo poslansko pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem, da se prepreči 

izguba edinega visokošolskega zavoda na Gorenjskem. 

5. Vodstvo FOV se poziva, da sproti obvešča MOK o aktualnih postopkih reorganizacije. 

6. Komisija za gospodarstvo podpira predlagane sklepe in predlaga, da se na seji Sveta 

Mestne občine Kranj zadolži župana Mestne občine Kranj, da skliče Svet gorenjskih 

županov, ki naj zavzamejo ustrezno stališče glede načrtovane reorganizacije Univerze v 

Mariboru.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 23 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
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10. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 

1. Mag. Drago Štefe 

- Že pred časom je opozoril na neurejeno zemljišče od vhoda v kranjsko pokopališče. 

Nekdo je spet navozil 300 m3 betonskih odpadkov. Zanimalo ga je, ali je to do danes že 

zaznala občinska inšpekcija in kakšen ukrep je bil izdan do danes. Če ukrep ni bil izdan, 

kakšen ukrep bo izdan? Prosil je pisno poročilo do naslednje seje sveta.  

- Želel je, da se preveri izjemno hitra vožnja po Likozarjevi cesti od križišča Jaka do 

Kokrškega mostu.  

- Želel je, da se talne označbe, ki so skrbno izdelane na pomembnejših cestah, ne pozabijo 

označiti oz. obnoviti tudi na stranskih cestah.  

 

2. Irena Ahčin:  

- Želela je pisno poročilo o stanju projekta pločnik Švabska vas – nadvoz avtoceste in sicer 

kako je bilo z vsemi mediacijami, kako je s soglasji za pridobivanje zemljišč. Poročilo naj 

izhaja iz točke sestanka na Rupi pred štirimi leti in naj opisuje sedanje stanje s priloženim 

celotnim popisom vseh lastnikov, ali so podali soglasje, ali ne in zakaj ne.  

 

3. Vlasta Sagadin: 

- Zahvalila se je za odgovor na vprašanje v zvezi s proglasitvijo Gaštejskega klanca za 

kulturni spomenik lokalnega pomena. Glede na to, da občina ne namerava izdati odloka v 

zvezi s tem, je podala pobudo trem kranjskim poslancem, da poizkusijo na državnem 

nivoju doseči, da se ta arhitektonski spomenik proglasi kulturni spomenik državnega 

pomena. Država bi potem prevzela vzdrževanje in sanacijo tega zidovja, ko bo potrebno.  

- V zadnji Kranjčanki je bilo navedeno, kako bo potrebno zamenjati pocinkane zabojnike za 

smeti s takimi, ki imajo vgrajene čipe. Vprašala je, zakaj zamenjava teh pločevinastih 

zabojnikov za smeti, če čipi ne delujejo oz. kdaj se bo sploh začelo tehtanje, da se bo 

videlo koliko odpadkov dejansko proizvede posamezno gospodinjstvo.  

- Glede na odgovor svetnici Robežnikovi, koliko kranjski zavodi plačujejo za razna 

svetovanja oz. storitve, je eden največjih stroškov kranjskih osnovnih šol varstvo pri delu, 

ki ga izvaja podjetje Sekne. Zanimalo jo je, kdo izbira izvajalca za opravljanje izpita za 

varstvo pri delu oz. kdo določa cenik.  

- Za lansko leto je bil v javnem sektorju izplačan regres različno glede na Zakon o javnih 

financah in plačni razred posameznika. Kranjski vrtci in Mestna občina Kranj sta si ga 

izplačala po starem zakonu. Ostali so ga dobili po novem zakonu. Zgodila se je krivica, 

ker so zaposleni v Kranjskih vrtcih dobili izplačan cel regres, zaposleni v vrtcih pri 

osnovnih šolah pa zmanjšan glede na plačni razred. Zanimalo jo je, ali je kakšna možnost, 

da bi zaposlenim v vrtcih pri osnovnih šolah lahko izplačali regres po starem, če ima šola 

finančna sredstva. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je glede izplačila lanskega regresa v javni upravi 

odgovoril, da je situacija precej nejasna. Nekateri so izplačali regres po kolektivni 

pogodbi v dogovorjeni višini pred uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ. 

Ostali so izplačali regres po uveljavitvi ZUJF-a v skladu z 48. členom, ki pa med drugim 

določa, da je treba pri naslednjih izplačilih regresa poračunati znesek za nazaj po novem.  
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4. Mag. Andrej Šušteršič: 

- V zvezi z medgeneracijskim centrom je bila danes v mediji posredovana informacija, ki se 

ne sklada z vsemi aktivnostmi na tem področju. Vprašal je, ali je socialno podjetje pri 

Tržiču odprto in kako deluje. Zanimalo ga je, ali bo podpisana pogodba za 

medgeneracijski center in ali je prišlo do zavajanja svetnikov.  

- Vprašal je, kako potekajo aktivnosti za izgradnjo obračališča za avtobuse pri OŠ Orehek 

in kako se bodo nadaljevale.  

- Zanimalo ga je, kaj se dogaja z njegovim predlogom za prestavitev prometnih znakov na 

regionalni cesti Kranj – Jeprca in ali bo to sploh realizirano. 

- Vprašal je, ali je predviden prostor na pokopališču Bitnje za raztros pepela.  

 

5. Mag. Andrejka Majhen:  

- Vprašala je, koliko občinskih sredstev je bilo namenjenih raznim društvom, ki so v občini 

registrirana za zaščito prostoživečih ali zapuščenih mačk, psov poleg zavetišča Perun, ki 

izvaja koncesijo za Mestno občino Kranj.  

 

6. Alojz Gorjanc:  

- Na zanimanje nekaj kranjskih obrtnikov je predlagal, da bi v Kranju obnovili sejemsko 

dejavnost. Za to dejavnost se mu zdi primerno zemljišče severno od pokopališča do ceste. 

Opozoril je tudi, da Kranj nima večje dvorane za kulturne, športne in ostale prireditve. 

Menil je, da bi bilo nujno v konceptu razvoja Kranja razmišljati, kako bi oživeli sejemsko 

dejavnost in na istem prostoru izgradili eno večjo večnamensko dvorano.  

 

7. Jure Kristan:  

- Glede problematike odvisnikov prepovedanih drog pri Zdravstvenem domu Kranj je 

predlagal v razmislek vsem vključenim organizacijam, da bi se jim po zgledu zahodnega 

sveta uredil nek poseben prostor, kjer bi se lahko zadrževali.  

 

Saša Kristan:  

- Predlagala je, da bi lahko g. Vili, ki je zaposlen v Zdravstvenem domu Kranj, ki pomaga 

invalidnim osebam pri vstopu in izstopu, vsako uro naredil obhod po toaletnih prostorih.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je predlog svetnika Kristana neizvedljiv 

zaradi zakonskih prepovedi. G. Jarc je takoj po dogodku v Zdravstvenem domu Kranj sklical 

Sosvet za varnost. Sprejeti so bili štirje sklepi: da Policija in Mestno redarstvo v okviru svojih 

pristojnosti poostrita nadzor, se poskuša najti primernejše prostore, po mesecu dni se ponovno 

preveri situacija in da se sestane Lokalna akcijska skupina, v kateri delujejo vse institucije, ki 

so zadolžene za področje zmanjševanja zlorabe prepovedanih drog, z namenom izdelave 

načrta delovanja na tem področju. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

Svetlana Draksler, org.  

 

Darko Jarc 

PODŽUPAN 

 

 

 

 


