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ZAPISNIK

10. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 14. 12. 2011, ob 16. uri v
sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.
Sejo je vodil podžupan mag. Janez Frelih.
Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Irena Ahčin, Stanislav Boštjančič,
mag. Alenka Bratušek, dr. Ilija Dimitrievski, Evstahij Drmota, Beno Fekonja, mag.
Branko Grims, Alojz Gorjanc, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Ludvik Kavčič, Jure Kristan,
Saša Kristan, mag. Hermina Krt, Jože Lombar, mag. Andrejka Majhen, Nada
Mihajlović, Matej Gal Pintar, Alenka Primožič, Nataša Robežnik, Vlasta Sagadin, mag.
Drago Štefe, Gregor Tomše, Klemen Valter, Igor Velov, Smiljana Vončina Slavec,
Zmagoslav Zadnik, Peter Zaletelj.
Odsotni so bili župan Mohor Bogataj, Janez Bohorič, Bojan Homan, Alojzij Potočnik in
mag. Andreja Valič Zver.
Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Mitja Herak
– direktor občinske uprave, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v Uradu
direktorja, Sašo Govekar – vodja Službe za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve v
Uradu direktorja, Mirko Tavčar – načelnik Urada za finance, mag. Marko Hočevar –
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 – analitik v uradu direktorja in Svetlana Draksler –
analitik v uradu direktorja.
Predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih je uvodoma povedal, da so svetniki na mize
prejeli: seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, osnutek sklepov seje Nadzornega
odbora, odgovore na svetniška vprašanja. Na podlagi odločitve vodstva smo točko

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta prestavili iz druge točke dnevnega reda na
zadnje mesto. Poslovnik Sveta namreč ne določa na katerem mestu dnevnega reda je ta
točka. Podlaga za dosedanjo ureditev je bila v sklepu Sveta MOK – 5. seja – 23.4.2003:
»Na vseh rednih sejah Sveta Mestne občine Kranj do zaključka tega mandata se 2. točka
dnevnega reda predvidi za obravnavo predlogov, pobud in vprašanj članov Sveta
Mestne občine Kranj.« Na dnevni red se uvrstita dve dodatni kadrovski zadevi:
Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Zavod za šport
Kranj in Soglasje k imenovanju direktorja organizacijske enote Zdravstveni dom Kranj.
K 3. A. Premoženjski zadevi je posredovan popravek sklepa 1. točke. Kot predlagatelj
je predlagal, da se 5. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in
pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj obravnava v prvi obravnavi. 6. točka
dnevnega reda 10. seje Sveta Mestne občine Kranj - Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah (prva obravnava) se
umakne z dnevnega reda seje zaradi zavrnitve odloka s strani Komisije za Krajevne
skupnosti ter zaradi neusklajenosti s stališči Komisije za prostorsko urejanje in
komunalno infrastrukturo; ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. K 7.
točki Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravnika o sprejemu otrok v vrtcu je dana
dopolnitev gradiva. K 9. točki Mestna knjižnica Kranj-podpis in izvajanje dodatka št. 3
in k 11. točki Montažna večnamenska dvorana s pokritim drsališče so na mizo dana
dodatna pojasnila.
Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih v
potrditev naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 9. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.10.2011 ter poročila
o izvršitvi sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 – druga obravnava
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa
v Mestni občini Kranj – prva obravnava
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Kranj za leto 2012
8. Mestna knjižnica Kranj – podpis in izvajanje dodatka št. 3
9. Postavitev solarnih elektrarn in namestitev fotovoltaičnih celic na strehah objektov v
lasti Mestne občine Kranj
10. Montažna večnamenska dvorana s pokritim drsališčem
11. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta
Dnevni red je bil sprejet (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE SVETA Z DNE 26. 10. 2011 TER
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Mitja Herak, direktor občinske uprave, je poročal o izvršitvi sklepov, sprejetih na 9.
seji, in sicer so vsi sklepi izvršeni oziroma v izvrševanju.
Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 9. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26. 10. 2011 in poročilo o
izvršitvi sklepov.
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).

2. KADROVSKE ZADEVE
A. Listina o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2011 – sprememba sklepa
Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s spremembo obrazložitve, ki je bila navedena
pri letošnjem dobitniku Listine o priznanju gospodu Francu Benediku.
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).
B. Razrešitev in imenovanje nadomestne članice Statutarno pravne komisije
Zmago Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
podal uvodno poročilo.
V razpravi so sodelovali Stane Boštjančič, mag. Hermina Krt in Zmago Zadnik.
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Razreši se član Statutarno pravne komisije Andrej Šušteršič, , ki je bil imenovan na
2. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 15. 12. 2010.
2. Za članico Statutarno pravne komisije se imenuje Petra Sever,.
Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in veljata do
izteka mandata dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj!
Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 21 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH).
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C. Imenovanje predstavnikov MOK v Svet Zavoda za šport Kranj
Zmago Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
podal uvodno poročilo.
V razpravi so sodelovali mag. Alenka Bratušek, Zmago Zadnik, Stane Boštjančič in
Vlasta Sagadin.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, na glasovanje
naslednji
SKLEP:
Za predstavnike ustanoviteljice Mestne občine Kranj se v Svet javnega zavoda Zavod za
šport imenujejo:
1.
2.
3.
4.

MARJAN BAJT,
DUŠAN PREZELJ,
GREGOR TOMŠE,
DANILO ŠENK.

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 23 ZA, 3 PROTI, 1 VZDRŽAN).

D. Soglasje k imenovanju direktorja OE Zdravstveni dom Kranj
Uvodno poročilo je podal Zmago Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
V razpravi so sodelovali naslednje svetnice in svetniki: Irena Ahčin, Zmago Zadnik,
Smiljana Vončina Slavec, mag. Hermina Krt, Stane Boštjančič, Vlasta Sagadin in mag.
Alenka Bratušek.
Predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, je glede na nastale zaplete predlagal, da se
na koncu sklepa doda besedilo »in predlaga, da se razpis ponovi.« Ocena je, da to ne
pomeni nobene blokade dela v Zdravstvenem domu Kranj, da se lahko zelo hitro celotni
postopek ponovi skladno z razpravo, da se obrazloži vsa stališča in predloži komisiji ter
na naslednji seji to obravnava. Nato je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj ne daje soglasja k imenovanju Liljane Gantar Žura,
dr.med.spec.spl.med., za direktorja OE Zdravstveni dom Kranj za mandatno obdobje 5
let od 1.1.2012 do 31.12.2016 in predlaga, da se razpis ponovi.
Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 14 ZA, 7 PROTI, 1 VZDRŽAN).
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3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Oddaja bazena v Zdravstvenem domu Kranj v najem
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene
dejavnosti. V imenu predlagatelja je povedala, da so na mizo prejeli spremembo prvega
sklepa.
Stališča komisij:
Smiljana Slavec Vončina, namestnica predsednika Komisije za socialne dejavnosti,
zdravstvo in šolstvo, je povedala, da komisija s predlogom soglaša.
Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da so se člani komisije
seznanili s predlaganima sklepoma, hkrati pa opozarjajo, da naj se predlagana sklepa
realizirata v skladu z veljavnimi predpisi.
Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da je komisija
podala pripombe, na podlagi katerih je bil predlog prvega sklepa spremenjen.
V razpravi so sodelovali Jure Kristan, Irena Ahčin in Alojz Gorjanc.
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da OZG odda bazen v ZD Kranj v najem
zainteresiranemu najemniku, z obveznim pogojem, da je uporaba bazena vsak dan
dve uri v dopoldanskem in popoldanskem času namenjena izvajanju dejavnosti
hidroterapije.
2. V kolikor oddaja bazena v ZD Kranj v najem ne bo uspešna, bo OZG prostor
preuredil za potrebe fizioterapije, in sicer na način, da se v primeru pridobitve
finančnih sredstev za bazen, z minimalnimi sredstvi lahko spet aktivira uporaba
bazena.
Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).
B. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem
Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor.
Stališča komisij:
Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da komisija podpira
predlagani sklep.
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Mag. Branko Grims, predsednik Stanovanjske komisije, je povedal, da se je komisija
seznanila z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja.
Mag. Branko Grims, predsednik Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih
zemljišč, je povedal, da se komisija strinja s predlaganim sklepom.
V razpravi sta sodelovala svetnica Vlasta Sagadin in načelnik urada za okolje in prostor
Boštjan Gradišar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v
najem v skladu z določili 29. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v
najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006, 11/2009 in 81/20011).
Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI).
4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2012 –
DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance. Iz prve obravnave
do druge se je proračun povišal za 3 mio evrov in tako znaša na odhodkovni strani 66
mio evrov, na prihodkovni pa 56 mio evrov, kjer so spremembe predvsem na strani
pričakovane dohodnine. Na odhodkovni strani je bistvena sprememba na projektu
Nakup knjižnice, kjer iz znanih razlogov ni prišlo do podpisa dodatka št. 3 k pogodbi in
se tako sredstva prestavljajo v leto 2012. Prenašajo se sredstva za poplačilo notranje in
muzejske opreme na gradu Kieselstein, na Treh stolpih se zagotavlja 60.000 evrov za
post arheologijo, na vseh devetih projektih komunalne infrastrukture programa Gorki se
dodatno zagotavlja 100.000 evrov. Sprejete so tudi pripombe Komisije za krajevne
skupnosti, ki se tičejo samo obrazložitev in ne vplivajo na bilančni del proračuna.
Stališča komisij:
Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance:
Člani komisije so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu Mestne občine
Kranj za leto 2012 – druga obravnava, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu,
da ga sprejme.
Mag. Branko Grims, predsednik Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih
zemljišč:
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim
Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 in ga v okviru svojih
pristojnosti podpira.
Mag. Branko Grims, predsednik Stanovanjske komisije:
Komisija se je seznanila s predlaganim Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za
leto 2012 in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira.
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Jure Kristan, podpredsednik Komisije za prostorsko urejanje in gospodarsko
infrastrukturo:
Potrdi se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 – druga obravnava.
Dr. Ilija Dimitrievski predsednik Komisije za gospodarstvo:
Komisija za gospodarstvo podpira sprejem proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012.
Alojz Gorjanc, podpredsednik Komisije za kulturo in šport:
Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu MOK za leto 2012.
Nataša Robežnik, predsednik Komisije za turizem:
Komisija za turizem se strinja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto
2012 – druga obravnava – v delu, ki se nanaša na turizem, in nanj nima pripomb.
Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za
leto 2012 (druga obravnava).
Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti:
Predlagani in sprejeti popravki:
- doda se na str. 237 40600149 Obnove cest v KS:
1. asfaltiranje makadamske ceste v Špik – Nova Drulovka
2. obnova ceste Žablje
- popravi se na str. 238 pri KS Predoslje – obnova mosta na Suhi : pravilno je – KS
Predoslje obnova mosta na Belci
Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in
šolstvo:
Komisija daje soglasje k Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012, ki se
nanaša na področja socialnega varstva, otroškega varstva, zdravstva in izobraževanja –
druga obravnava.
Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije:
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
V razpravi so sodelovali svetnice in svetniki Irena Ahčin, Smiljana Vončina Slavec,
mag. Alenka Bratušek, mag. Hermina Krt, mag. Drago Štefe in Igor Velov, s strani
občinske uprave pa Mitja Herak, direktor občinske uprave, mag. Janez Frelih, podžupan
Mestne občine Kranj, Mirko Tavčar, načelnik urada za finance, Tatjana Hudobivnik,
vodja splošne službe.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, v potrditev
naslednje
SKLEPE:
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 z obrazložitvami.
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2012 do l. 2015.
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2012.
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4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Kranj in kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2012.
5. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2012.
6. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2012 z obrazložitvijo.
7. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno
dejavnost za l. 2012.
8. Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje občinskih cest,
meteorne kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in
zelenih površin izven mestnih krajevnih skupnosti za proračunsko leto 2012;
9. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2012 se določijo v skupni višini
86.500,00 EUR oziroma 218,43 EUR/svetnik/mesec.
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 19 ZA, 2 PROTI, 6 VZDRŽANIH).

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI IN
PRAVILIH CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, načelnik urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Stališča komisij:
Evstahij Drmota, predsednik komisije za prostorsko urejanje in gospodarsko
infrastrukturo je povedal, da je komisija potrdila odlok.
Stane Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da so dali pripombe
pisno in menijo, da je prav, da gre zadeva postopkovno.
Komisija za krajevne skupnosti ni imela pripomb.
V razpravi je sodeloval svetnik Jure Kristan.
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Svet sprejme stališča in predloge Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj.
Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).

6. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
SPREJEMU OTROK V VRTEC
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica urada za družbene
dejavnosti.
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V razpravi sta sodelovala Beno Fekonja in Irena Ahčin.
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
Sprejeto soglasno ( 21 PRISOTNIH: 21 ZA).
7. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA
LETO 2012
Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik urada za okolje in prostor.
Stališča komisij:
Mag. Branko Grims, predsednik komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih
zemljišč je povedal, da se je komisija strinjala s predlaganim sklepom.
D. Ilija Dimitirevski, predsednik komisije za gospodarstvo je povedal, da se je komisija
strinjala s predlogom.
Komisija za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo ni imela pripomb.
V razpravi sta sodelovali svetnici Irena Ahčin in Smiljana Vončina Slavec, s strani
občinske uprave pa Boštjan Gradišar, načelnik urada za okolje in prostor.
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje na
SKLEP:
Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2012.
Sprejeto z večino glasov ( 23 PRISOTNIH: 19 ZA, 3 PROTI, 1 VZDRŽAN).
8. MESTNA KNJIŽNICA KRANJ – PODPIS IN IZVAJANJE DODATKA ŠT. 3
Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave.
Stališča komisij:
Alojz Gorjanc, podpredsednik komisije za kulturo in šport je povedal, da so bili
seznanjeni z zadevo in se s predlogom strinjajo.
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Gregor Tomše, predsednik komisije za finance je povedal, da komisija predlaga svetu,
da sprejme predlagani sklep.
Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da s pravnega
vidika statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo, z vsebinskega
vidika pa bo o tem odločal Svet MOK.
Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik komisije za gospodarstvo je povedal, da komisija
podpira sprejem predlaganih sklepov.
Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se je komisija
seznanila z zadevo in jo podpira.
V razpravi so sodelovali svetnice in svetniki mag. Hermina Krt, Nada Mihajlović, Igor
Velov in mag. Branko Grims, s strani občinske uprave pa Tatjana Hudobivnik, vodja
Splošne službe.
Svetnica mag. Hermina Krt je predlagala naslednji
SKLEP:
Na nepremičninah v obsegu 223/1000 se ustanovi zastavno pravico in se za zavarovanje
plačila kupnine in pridobitve ustrezne kvadrature vpiše občina na drugo mesto. Če pa je
to premalo, pa lahko ostanejo z vpisom na 44/1000 na prvem mestu in na drugem mestu
s preostankom.
Sklep ni bil sprejet (22 PRISOTNIH: 8 ZA, 13 PROTI, 1 VZDRŽAN).
Predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj soglaša, da so izpolnjeni pogoji za podpis dodatka številka 3
k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj, številka 409/06-47/11, z
dne 26.09.2006, skupaj s sporazumom o zavarovanju terjatev, obeh v obliki neposredno
izvršljivega notarskega zapisa.
Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 18 ZA, 4 PROTI, 2 VZDRŽANA).

9. POSTAVITEV
SOLARNIH
ELEKTRARN
IN
NAMESTITEV
FOTOVOLTAIČNIH CELIC NA STREHAH OBJEKTOV V LASTI
MESTNE OBČINE KRANJ
Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik projektne pisarne
Stališča komisij:
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Jure Kristan, podpredsednik komisije za prostorsko urejanje in gospodarsko
infrastrukturo je povedal, da so se s tem strinjali in opozorili, da je pred realizacijo
potrebno preveriti statiko in požarno varnost.
Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik komisije za gospodarstvo je povedal, da se je komisija
strinjala s predlogom.
Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da komisija
podpira predlog.
Predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih je opozoril, da je v obrazložitvi na drugi
strani potrebno dodati pri OŠ Simona Jenka Komenskega 2, dodati še – 4, tako da je
pravilen naslov Komenskega 2-4.
V razpravi so sodelovali naslednji svetniki in svetnice Beno Fekonja, Vlasta Sagadin,
Smiljana Vončina Slavec, mag. Hermina Krt, Igor Velov, Jure Kristan in podžupan
mag. Janez Frelih, s strani občinske uprave pa Mitja Herak, direktor občinske uprave.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, na predlog svetnic
in svetnikov, na glasovanje naslednji novo-oblikovani
SKLEP:
1. Imenuje se strokovno komisijo za oblikovanje javnega razpisa in izbiro ponudnikov
v zadevi postavitev solarnih elektrarn in namestitev fotovoltaičnih celic na strehah
objektov v lasti Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov: ( 22 PRISOTNIH: 19 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŽAN).
2. Svet Mestne občine Kranj se seznani z DIIP-om za Postavitev solarnih elektrarn in
namestitev fotovoltaičnih celic na strehah objektov, ki so v lasti Mestne občine
Kranj.
3. Svet Mestne občine Kranj potrjuje namero o ustanovitvi služnosti za postavitev
sončnih elektrarn na strehah objektov, ki so v lasti Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov: ( 22 PRISOTNIH: 21 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH).
10. MONTAŽNA VEČNAMENSKA DVORANA S POKRITIM DRSALIŠČEM
Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe.
V razpravi so sodelovali naslednje svetnice in svetniki: mag. Hermina Krt, Nada
Mihajlović, Smiljana Vončina Slavec, Vlasta Sagadin, mag. Branko Grims in podžupan,
mag. Janez Frelih, s strani občinske uprave pa Tatjana Hudobivnik, vodja splošne
službe in Mitja Herak, direktor občinske uprave.
Med obravnavanjem točke je prišlo do prekinitve seje za 10 minut za posvetovanje s
svetniškimi skupinami.
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih na glasovanje
naslednje
SKLEPE:
1. Obravnava točke Montažna večnamenska dvorana s pokritim drsališčem, na
današnji seji se zaključi.
2. Občinska uprava naj nadaljuje s pogajanji tako, da v najkrajšem možnem času
poskuša zagotoviti za Mestno občino Kranj bolj ugodne pogoje, predvsem glede
skrajšanja obdobja ustanovitve stavbne pravice.
3. Svet Mestne občine Kranj bo točko Montažna večnamenska dvorana s pokritim
drsališčem ponovno obravnaval na eni izmed naslednjih sej.
Sprejeto soglasno: ( 25 PRISOTNIH: 25 ZA).
11. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA
1. Nada Mihajlović:
- Strokovnim službam je predlagala, da se ji do naslednje seje pripravi poročilo o
nakupih nepremičnin, tako zemljišč kot objektov, in sicer po vrednosti in namenu
nakupa za preteklo štiriletno obdobje 2006-2010.
2. Irena Ahčin:
- Iz več koncev je dobila pobudo, da bi se sprehajalna pot v kanjonu reke Kokre
natresla z nečim, ker je pot zelo blatna. Predlagala je, da občina v soglasju z
Zavodom RS za varstvo narave to pot uredi.
3. Vlasta Sagadin:
- V imenu starejših krajanov KS Vodovodnega stolpa in Primskovega, ki hodijo peš
proti nakupovalnim centrom po levi strani od križišča pri Jaku čez cesto mimo
avtomehanika Jeršin in naprej po levi strani peš proti križiščem, je predlagala, da se
ta pot nasuje s peskom, oz. na tistem koncu, kjer ni urejenih pločnikov, če je v lasti
Mestne občine Kranj.
4. Matej Gal Pintar:
- Glede pobude v zvezi s statusom Darka Jarca, ki jo je podal 22.6.2011 z vsemi
obrazložitvami, je menil, da bi moral Svet MOK o njej odločati. Pobuda je bila
sledeča:
1. Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da je s sklenitvijo Pogodbe o
svetovanju med Mestno občino Kranj in Darkom Jarcem z dne 01.12.201 iz
razloga po 37.a členu Zakona o lokalni samoupravi svetniku Darku Jarcu, ,
dne 1.12.2010 prenehal mandat svetnika v Svetu Mestne občine Kranj.
2. O prenehanju mandata svetnika Sveta Mestne občine Kranj župan obvesti
občinsko volilno komisijo.
3. Zoper sklepa iz točke 1. in 2. Darko Jarc lahko vloži tožbo pri Upravnem sodišču
RS, Fajfarjeva ul. 33, 1000 Ljubljana v roku 8 dni od dneva prejema
pismenega odpravka sklepov. Tožba ne zadrži izvršitve sklepov pod točkama 1.
in 2. Pobuda nima finančnih posledic.
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Mitja Herak, direktor občinske uprave, je menil, da niso izpolnjeni pogoji zaradi katerih
preneha članu sveta mandat. V 37.a členu Zakona o lokalni samoupravi so točno
navedeni razlogi, zaradi katerih preneha mandat članu svet in ko svet ugotovi, katerega
izmed teh razlogov, potem preneha mandat.
Matej Gal Pintar:
- Menil je, da svet ni zadnji organ, ki bo odločal o mandatu neke osebe. Tudi če se
svet ne izjasni in da ima oseba še vedno mandat, to ne pomeni, da to vzdrži. Povedal
je, da je bila ta pobuda obravnavana že na več sejah. Na eni prejšnjih sej je
predlagal, da se ta pobuda obravnava celostno, vendar to ni bilo storjeno. Želel je, da
se o tej pobudi odloča.
Po krajši razpravi svetnikov Staneta Boštjančiča, Mateja Gala Pintarja in Klemena
Valterja je dal predsedujoči, podžupan Janez Frelih, na glasovanje naslednje
SKLEPE:
1. Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da je s sklenitvijo Pogodbe o
svetovanju med Mestno občino Kranj in Darkom Jarcem z dne 01.12.201 iz
razloga po 37.a členu Zakona o lokalni samoupravi svetniku Darku Jarcu, ,
dne 1.12.2010 prenehal mandat svetnika v Svetu Mestne občine Kranj.
2. O prenehanju mandata svetnika Sveta Mestne občine Kranj župan obvesti
občinsko volilno komisijo.
3. Zoper sklepa iz točke 1. in 2. Darko Jarc lahko vloži tožbo pri Upravnem sodišču
RS, Fajfarjeva ul. 33, 1000 Ljubljana v roku 8 dni od dneva prejema
pismenega odpravka sklepov. Tožba ne zadrži izvršitve sklepov pod točkama 1.
in 2.
Sklep ni bil sprejet (22 PRISOTNIH: 4 ZA, 15 PROTI, 3 VZDRŽANI).
5. Stane Boštjančič:
- Verjetno je vsak od svetnikov dobil na dom dopis Problematika prizidka k Osnovni
šoli Stane Žagar. Vprašal je, kaj je s to stvarjo in želel, da se na naslednji seji poda o
tem kratko informacijo.
Smiljana Slavec Vončina:
- Na prejšnji seji je podala informacijo, da se z pobudo razrešitve problematike,
vezane na obnovo strehe k prizidku OŠ Staneta Žagarja ukvarjajo na Komisiji za
socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo, potem bodo to posredovali na mestni svet.
Predlagala je, da se razčiščevanje situacije nadaljuje, ker dosedanje gradivo,
vključno z gradivom ki so ga dobili na mizo danes, ne odgovarja na dileme, niti ne
na zahteve in vprašanja, ki so jih dali na komisiji. Ponovila je predlog in sicer, da se
poda vsebinska in finančna obrazložitev poteka postopka obnove prostorov in
zamenjava strehe na prizidku OŠ Stane Žagar. Na komisijo so dobili obsežno
gradivo, ki kaže in odgovarja na vprašanje operativne izvedbe, ne pa na postopek
usklajevanja ali dogovarjanja med vsemi udeleženci: med MOK, vodstvom šole,
predstavniki staršev itn. Pobudo je prejela od predstavnikov staršev, od zaposlenih
na šoli in še vedno nimajo odgovora, kakšno je bilo usklajevanje, zakaj je kolegij
župana na vrat na nos sprejel sklep, da se zamenja streha, ob tem da so bile dane
pobude o celostni prenovi prizidka. Predlagala je, da se sestanejo predstavniki šole,
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-

staršev in MOK in do te problematike sprejmejo usklajeno stališče z uradnim
zapisnikom, ki ga bodo posredovali mestnemu svetu.
Predlagala je, da se predstavi rezultate statične preverbe objekta – prizidka OŠ Stane
Žagar ter nadaljnje postopke in ukrepe.

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da so do tega problema pristopili z
vso resnostjo. Dne 26.9.2011 je občina prejela pismo z naslovom alarmantno stanje, v
katerem je bilo omenjeno, da je dvojna azbestna streha na prizidku OŠ Staneta Žagarja.
Obstajala je nevarnost za otroke, izražena je bila bojazen, da se bo ob prvem snegu
streha zrušila. Takoj naslednji dan, dne 27.9.2011, so na kolegiju župana obravnavali to
problematiko in sprejeli sklep, da se takoj pristopi k zamenjavi strehe pred zimo.
Dejstvo je, da je pred zimo nemogoče celovito to stavbo obnoviti, treba pa je bilo takoj
nekaj ukreniti. Čez dva dni so k njemu na sestanek prišli ravnateljica OŠ Staneta
Žagarja, učitelj telesne vzgoje, predstavnica sveta staršev, podžupanja Nada Mihajlović
in načelnica Urada za družbene zadeve. Prva zadeva, s katero so seznanili, da je največji
problem dvojna azbestna streha, da grozi zrušenje strehe, da otroci vdihavajo azbest.
Povedal jim je, da so zadevo obravnavali na kolegiju župana in sprejeli odločitev, da se
gre v zamenjavo strehe. To odločitev so s strani šole pozdravili in potem v nadaljevanju
izpostavili še druge problematične zadeve, kot so stranišča, telovadbe. Strinjali so se, da
je to tisti nujni interventni ukrep, ki bo poskrbel v prvi fazi za varnost otrok. Streho so
čez vikend zamenjali in zadeva se je tako rešila. Stroški investicije so bili 21.000 € plus
ddv.
Nada Mihajlović:
- Prosila je, da se preveri, če je bila zadaj korupcija.
Podžupan mag. Janez Frelih je obljubil, da bodo preverili zadeve, sklicali sestanek in o
tem posredovali poročilo.
Alojz Gorjanc:
- Glede na dejstvo, da ima OŠ Staneta Žagarja vedno preveč vpisanih otrok in tako
poka po šivih in, da sta v bližini še dve novejši šoli, ki jima primanjkuje vpisanih
otrok, to sta OŠ Matija Čop in OŠ Jakob Aljaž, je predlagal, da se to prouči in v
zvezi s tem nekaj ukrene.
6. Nataša Robežnik:
- Na vprašanja, ki jih je postavila na prejšnji seji, ni dobila zadostnih odgovorov.
Občinski upravi je zastavila vprašanje, na katerih razpisih je kandidirala in koliko je
bila uspešna oz. neuspešna. Prejela je odgovor, da se je občina prijavila samo na
razpis za javno razsvetljavo. Želela je dopolnitev odgovora.
- Po elektronski pošti je poslala vprašanja, vendar odgovorov ni prejela.
- Stanje v krožnem križišču pri Mercatorju na Primskovem je alarmantno. Zaradi
zastojev v tem križišču nastajajo zastoji na avtocesti. Zanimalo jo je, kaj občina na
tem področju dela, ali sploh rešuje problem in kako daleč je reševanje tega
problema.
7. Jure Kristan
- Poudaril je, da je mesto Kranj zelo lepo okrašeno v tem prednovoletnem času. Na
žalost pa niso nobene novoletne okrasitve deležne okoliške krajevne skupnost.
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Predlagal je, da Komisija za krajevne skupnosti izdela predlog za naslednje leto v
smeri okrasitve krajevnih skupnosti, kot tudi postavitve zastav.
8. Vlasta Sagadin:
- Galerijo Prešernovih nagrajencev so z odlokom iz Gorenjskega muzeja prestavili v
Zavod za turizem. Po posvetovanju s strokovnjakinjo s področju galeristike je
izvedela, da je to fenomen, da take ureditve v Sloveniji še ne pozna. Vprašanje je, če
je iz stališča Inšpektorata za kulturno dediščino ta način prenosa in obravnave
ustrezen. Postavila je naslednja vprašanja:
1. Koliko slik in ostalih eksponatov je v Galeriji Prešernovih nagrajencev in ali so
zagotovljeni ustrezni prostorski klimatski pogoji?
2. Kako se vodi inventarna knjiga eksponatov?
3. Ali je strokovna izobrazba skrbnika eksponatov ustrezna? Ali je obenem
zagotovljena tudi restavratorska služba?
4. Ali je sploh vse to ustrezno z Zakonom o galeristiki?
5. Glede na to, da je v proračunu po novem namenjenih 85.000 € za to galerijo, je
želela program za leto 2012 oz. kaj se bo v tem letu za ta denar naredilo,
opremilo, zaščitilo, restavriralo.
9. Mag. Alenka Bratušek:
- Predlagala je, da se mestni svet seznani s poročilom o poslovanju javnega podjetja
Komunala Kranj za leto 2010 in za prvih devet mesecev 2011, glede na to, da je 10
% svetnikov zaposlenih v Komunali Kranj.
Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da bo ta točka dnevnega reda tema
januarske seje v letu 2012.
10. Nataša Robežnik:
- Po Kranju krožijo govorice, da si odrasli na otroške izkaznice v knjižnici izposojajo
knjige. Otroška izkaznica je brezplačna, odrasli pa morajo plačati članarino. Želela
je pisni odgovor.
11. Stane Boštjančič:
- Na zadnji seji je vprašal, kaj je z denarjem, ki ga mora Art center vrniti v občinski
proračun in tudi podal predlog, da se oprema odvzame Art centru in da
Prešernovemu gledališču, če se tega denarja ne bo vrnilo.
- Na zadnji seji je tudi predlagal, da se obravnava kot točka dnevnega reda odlok o
mestnem potniškem prometu. Z odgovorom, da se čaka na koncesionarja ni
zadovoljen.
Marko Hočevar, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je glede
odloka o mestnem potniškem prometu povedal, da zbirajo ponudnike za izdelavo
strategije, ki naj bi se obravnavala na marčevski ali aprilski seji. Na dnevnem redu bi
bila sprememba odloka maja in junija. Nadaljevanje postopka je razpis in jeseni izbor
novega koncesionarja.
12. Alojz Gorjanc:
- Predlagal je, da se aktivno začne izdelovati urbanistični načrt za poslovno obrtno
cono in razmišljati, da bi dobili nazaj Gorenjski sejem na otoku. Potrebno bi bilo
razmisliti, kje bi bil v Kranju še prostor za take dejavnosti. Dejavniki, ki kažejo na
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to, so povečanje števila obrtnikov, razvijanje manjših podjetij. V razvoju so nas
prehiteli Šenčur, Naklo, trenutno tudi Žirovnica.
13. Irena Ahčin:
- Vprašala je, kdo je skrbnik Bleiweisovega spomenika, kako je predvideno, da se bo
naprej z njim ravnalo, kako je s košnjo trave okrog spomenika, ali je možnost
dodelave ali prestavitve spomenika.
Predsedujoči, podžupan mag. Janez Frelih, je zaključil točko dnevnega reda in povabil
vse navzoče v galerijo na prednovoletno druženje.
Seja je bila zaključena ob 19.50.

Pripravili:
Milena Bohinc, dipl.ekon.

Mag. Janez Frelih
PODŽUPAN

Svetlana Draksler, org.
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