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MESTNA OBČINA KRANJ 

S V E T 

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 

31 14 

 

Številka:  900-19/2011-6-(41/04) 

Datum:    22. 06. 2011 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 

7. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 22. 06. 2011, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil podţupan Bojan Homan.  

 

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

Bohorič, mag. Alenka Bratušek, dr. Ilija Dimitrievski, Evstahij Drmota, Beno Fekonja, mag. 

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

Ludvik Kavčič, Jure Kristan, Saša Kristan, mag. Hermina Krt, Joţe Lombar, mag. Andrejka 

Majhen, Nada Mihajlović, Matej Gal Pintar, Alenka Primoţič, Nataša Robeţnik, Vlasta 

Sagadin, mag. Drago Štefe, Klemen Valter, Igor Velov, Smiljana Vončina Slavec, Zmagoslav 

Zadnik, Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili ţupan Mohor Bogataj in svetniki Alojzij Potočnik, Gregor Tomše ter mag. 

Andreja Valič. 

 

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, Tatjana Hudobivnik – 

vodja splošne sluţbe, mag. Marko Hočevar – načelnik urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne sluţbe, Nada Bogataj Krţan – načelnica urada za druţbene dejavnosti,  Brane Šimenc – 

načelnik projektne pisarne, Boštjan Gradišar – načelnik urada za okolje in prostor, Milena 

Bohinc – analitik v uradu direktorja, Svetlana Draksler – analitik v uradu direktorja, Kamel 

Merdijadi – nadzorni odbor, dr. Boštjan Brezovnik – direktor Inštituta za lokalno samoupravo 

in javna naročila Maribor (pri 7. točki), Matjaţ Završnik – komandir Policijske postaje Kranj 

(pri 16. točki) in Mile Hodnik – predsednik Lokalne akcijske skupine (pri 17. točki). 

 

Predsedujoči, podţupan Bojan Homan je uvodoma povedal, da so svetniki na mize prejeli 

Seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, osnutek sklepov 4. seje Nadzornega odbora, 

odgovori na svetniška vprašanja, med katerimi je tudi pobuda za racionalizacijo pošiljanja 

gradiva v pisni obliki, v zvezi s tem bo šla v kroţenje anketa. K 15. točki Sklep o preklicu 

Sklepa o financiranju list v Mestni občini Kranj je podana sprememba predloga sklepa, k 

točki 12, Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka v Mestni občini Kranj je vloţen amandma. 
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Za štiri odloke je predlagan hitri postopek, zato je predsedujoči dal po 99. členu Poslovnika na 

glasovanje te štiri predloge. Hitri postopek je predlagan za 5. točko: Odlok o spremembi 

Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 (pojasnila – Mirko Tavčar, načelnik 

Urada za finance), za 6.  točko: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Mestna knjiţnica Kranj (pojasnila – Nada Bogataj Krţan, načelnica Urada za 

druţbene dejavnosti), za 9. točko: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji 

in načinu izvajanja javnega mestnega prometa (pojasnila - mag. Marko Hočevar, načelnik 

Urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe) in za 12. točko: Odlok o spremembi 

Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno 

občino Kranj (pojasnila – Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje prostor).  

 

Predsedujoči, podţupan Bojan Homan je dan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Po hitrem postopku se obravnavajo naslednje točke:   

5. točka: Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011; 

6. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna 

knjiţnica Kranj; 

9.točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in načinu izvajanja 

javnega mestnega prometa  

in 12. točka: Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 25 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

  

Igor Velov: 

 Predlagal je, da se umakne točka 4. I Utemeljenost zahtevka prodajalca v zvezi z Osrednjo 

knjiţnico Kranj. Menil je, da bi svetniki morali razpolagati z vso dokumentacijo in vsemi 

argumenti in zgodovino tega projekta. Povedal je, da je od leta 2006 do leta 2010 delovala 

posebna komisija, ki je spremljala projekt knjiţnice. Začudilo ga je, ker nihče od 

obstoječe oblasti ni kontaktiral nikogar iz te skupine. Menil je, da se na podlagi povzetka 

svetniki ne morejo verodostojno odločiti ampak bi morali videti vso dokumentacijo. 

Poudaril je še, da ne ve zakaj se tako mudi, ker ni toţbe, ne tečejo obresti. Prav je, da se 

zadevi pride do konca vendar na podlagi vseh podatkov. Opozoril je še, da se svetniki 

zavedajo kaj s tako odločitvijo prevzemajo nase. Še enkrat je poudaril, da mora biti vsa 

dokumentacija dostopna vsem, ki morajo imeti dovolj časa, da se pripravijo, da se ne mudi 

in da se zadevo lahko umakne in o tem razpravlja v septembru oziroma, ko bo 

pripravljeno. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Povedal je, da je v preteklosti večkrat spraševal kdo so člani skupine, ki je bila 

ustanovljena za knjiţnico in v 4 letih ni dobil odgovora na to in še danes ne ve kateri so 

bili člani. Poudaril je, še, da so v prejšnjem mandatu zadevo »zašuštrali«, ker so pogodbo 

iz kupoprodajne spremenili na gradbeno. Menil je, da ţeli svetnik Velov na tak način 

samo prikriti napake, ki so jih naredili v preteklosti. 
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Igor Velov: 

 Povedal je, da je jasno, kdo je imenoval komisijo, ki je svetu predlagala mesečna poročila. 

Poudaril je še enkrat, da sam meni, da gradivo ni zrelo za obravnavo, o vsebino se sploh ni 

spuščal. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Svetnik Igor Velov predlaga, da se z dnevnega reda umakne točka 4 I. Utemeljenost zahtevka 

prodajalca v zvezi z Osrednjo knjiţnico Kranj. 

 

Sklep ni bil sprejet ( 28 PRISOTNIH: 9 ZA, 19 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 

 

Predsedujoči, Bojan Homan je v potrditev predlagal naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 11.5.2011 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

3. Kadrovske zadeve  

4. Premoţenjske zadeve  

5. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 – hitri 

postopek 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna  

knjiţnica Kranj – hitri postopek 

7. Odlok o statusnih spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o ustanovitvi 

skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske 

lekarne – prva obravnava     

8. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih sluţbah-skrajšani 

postopek 

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega 

mestnega prometa - hitri postopek 

10. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – 2. obravnava 

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega 

mestnega jedra Kranja – 2. obravnava 

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

prispevka za Mestno občino Kranj – hitri postopek 

13. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o višini in načinu plačevanja vstopa in 

kratkotrajnega parkiranja na javnih površinah v območju za pešce 

14. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer 

se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja 

15. Sklep o preklicu Sklepa o financiranju list v Mestni občini Kranj 

16. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj za leto 2010 

17. Poročilo o opravljenem delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v  

Mestni občini Kranj za leto 2010 

  

Dnevni red je bil sprejet (30 PRISOTNIH: 22 ZA, 5 PROTI, 3 VZDRŢANI). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. SEJE Z DNE 11. 05. 2011 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV 

 

Poročilo o izvršitvi sklepov je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave in povedal, da je 

bilo na 6. seji Sveta MOK sprejetih 16 sklepov, ki so bili izvršeni oziroma so v izvrševanju. 

 

Joţe Lombar: 

 Povedal je, da je na strani 15, pri točki Mnenje h kandidaturi za ravnateljico OŠ Simon 

Jenko Kranj ni rekel, da ga. Škrlj ne izpolnjuje pogojev ampak jih izpolnjuje. Prosil je, da 

se to popravi. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Na strani 20 pod zaključnim računom, kjer so navedbe kaj je povedala, da se doda, da ji je 

bilo zagotovljeno (govori se o odvetniških storitvah vrednih 23.880 EUR), da bo 

naknadno dobila pisni odgovor, ki ga sicer ima. Ţelela je vedeti ali lahko glede tega 

odgovora zdaj vpraša.  

 

Predsedujoči, podţupan Bojan Homan ji je odgovoril, da se zdaj pripombe na zapisnik. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Ţelela je, da se napiše, da bo jasno, da takšne stvari, kot je ta dobivajo svetniki po tem, ko 

se o aktu ţe glasuje. 

 

Predsedujoči, podţupan Bojan Homan je ţelel, da svetnica točno definira kaj naj se v zapisnik 

zapiše. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Ţelela je, da se zapiše, da ji je bilo zagotovljeno, da bo naknadno dobila odgovor, 

vprašanje pa je zapisno – kdo je podpisal pogodbo in podobno. 

  

Po razpravi je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 6. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 11. 5. 2011, s pripombami 

podanimi v razpravi in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno ( 29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

 

 

2.  VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA 

 

1. Pobuda Drţavnemu zboru Republike Slovenije za začetek postopka ustanovitve 

univerze na Gorenjskem 

 

Pobudo je predstavila Nada Bogataj Krţan, načelnica Urada za druţbene dejavnosti.  

 

Beno Fekonja, predsednik Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
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Komisija soglaša s pobudo za ustanovitev univerze na Gorenjskem, vendar je pobudi potrebno 

obvezno priloţiti elaborat o ustanovitvi univerze na Gorenjskem. 

Preden se pobudo z elaboratom o ustanovitvi univerze na Gorenjskem posreduje Drţavnemu 

zboru, mora pobudo skupaj z elaboratom obravnavati Svet Mestne občine Kranj na eni izmed 

naslednjih sej. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira pobudo za začetek postopka ustanovitve univerze na 

Gorenjskem, meni pa da je vsebina pobude preskopa.  

 

Mag. Hermina Krt:  

- Je menila, da ta papir  v taki obliki ne zadovoljuje občinskega sveta, kaj šele Drţavnega 

zbora. Vprašala je, kakšen je koncept, ali imamo soglasje ostalih občin v gorenjski regiji, 

ali je Kranj še regijski center in neko prodorno središče bodočega razvoja. Pobudo 

pozdravlja, vendar meni, da je treba imenovati eno resno delovno skupino, pregledati 

stvari, pripraviti ustrezen projekt s konceptom in dobiti soglasje ostalih občin.  

 

Podţupan Bojan Homan je povedal, da soglasje ostalih občin je, Občina Jesenice je pobudo ţe 

sprejela, vse ostale gorenjske občine imajo pobudo v obravnavi na občinskih svetih. 

 

Mag. Hermina Krt:  

- Je izpostavila, da dobivajo vse pomembnejše zadeve en teden pred sejo domov po pošti. 

Ţelela je, da se taka dejstva kot npr. to, da so ostale občine dale soglasje ne izve na seji 

sveta, ampak da je tudi gradivo pripravljeno tako, da lahko svetniki razpolagajo s tem 

dejstvom. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Je povedala, da je Beno Fekonja kot predsednik Komisije za socialne dejavnosti, 

zdravstvo in šport podal predlog dveh sklepov.  

 

Beno Fekonja:  

- Iz proračunov preteklih let je razvidno, da je bilo veliko sredstev porabljenih za idejne 

zasnove, osnutke za ustanovitev univerze na Gorenjskem, in da je bilo nešteto listin 

pripravljenih, podpisanih pisem o nameri. To so kronološke stvari, ki bi morale biti 

pritiklina oz. osrčje predlagane pobude. Iz predloţenega dokumenta ni razvidno, da je bilo 

kadar koli kaj ţe pripravljeno. Izpostavil je, da je ţe Fakulteta za organizacijske vede 

pripravila elaborat s kompletno ekspertizo univerze na Gorenjskem, specializirano za 

management. Drugo razvojno analizo v zvezi s tem je pripravil BSC v sodelovanju s 

fakulteto. Prebral je predloga sklepov, kot je naveden v zapisniku Komisije za socialne 

dejavnosti, zdravstvo in šolstvo, ter ju predlagal v sprejem: »Komisija soglaša s pobudo za 

ustanovitev univerze na Gorenjskem, vendar je pobudi potrebno obvezno priloţiti elaborat 

o ustanovitvi univerze na Gorenjskem. 

Preden se pobudo z elaboratom o ustanovitvi univerze na Gorenjskem posreduje 

Drţavnemu zboru, mora pobudo skupaj z elaboratom obravnavati Svet Mestne občine 

Kranj na eni izmed naslednjih sej.« 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Svet Mestne občine Kranj soglaša s pobudo za ustanovitev univerze na Gorenjskem, 

vendar je pobudi potrebno obvezno priloţiti elaborat o ustanovitvi univerze na 

Gorenjskem. 

2. Preden se pobudo z elaboratom o ustanovitvi univerze na Gorenjskem posreduje 

Drţavnemu zboru, mora pobudo skupaj z elaboratom obravnavati Svet Mestne občine 

Kranj na eni izmed naslednjih sej. 

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH; 27 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

Mag. Branko Grims:  

- V primeru, če se izkaţe, da se za ustanovitev z določenimi koraki formalne narave zelo 

mudi, je predlagal, da se ta postopek pospeši s pobudo za ustanovitev univerze na 

Gorenjskem. 

 

2. Matej Gal Pintar:  

Na podlagi 20. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj je kot svetnik Sveta Mestne 

občine Kranj dal pobudo za ureditev vprašanja: Prenehanje mandata svetnika Sveta Mestne 

občine Kranj Darka Jarca, C. Staneta Žagarja 39, 4000 Kranj po 37.a členu Zakona o lokalni 

samoupravi.' 

Za ureditev tega vprašanja Svet Mestne občine Kranj sprejme 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, 

C. Staneta Ţagarja 39, 4000 Kranj, dne 1.12.2010 prenehal mandat 

svetnika v Svetu Mestne občine Kranj. 

2. O prenehanju mandata svetnika Sveta Mestne občine Kranj ţupan 

obvesti občinsko volilno komisijo. 

3. Zoper sklepa iz točke 1. in 2. Darko Jarc lahko vloţi toţbo pri Upravnem sodišču 

RS, Fajfarjeva ul. 33, 1000 Ljubljana v roku 8 dni od dneva prejema 

pismenega odpravka sklepov. Toţba ne zadrţi izvršitve sklepov pod točkama 

1. in 2. 

Pobuda nima finančnih posledic. 

 

OBRAZLOŢITEV: 

Svetnik Sveta Mestne občine Kranj Darko Jarc, C. Staneta Ţagarja 39, 4000 Kranj (v 

nadaljevanju: Darko Jarc), je funkcijo svetnika v skladu s 7. členom Poslovnika Sveta Mestne 

občine Kranj (v nadaljevanju: Poslovnik) nastopil 17.11.2010. 

Darko Jarc je z Mestno občino Kranj dne 1.12.2010 sklenil Pogodbo o svetovanju' 

in sicer za pomoč ţupanu pri njegovem delu ter za svetovanje v zvezi s posameznimi 

nalogami iz pristojnosti ţupana (priloga št 1). Po tej Pogodbi o svetovanju' mu do konca 

mandata pripada neto mesečni zasluţek v višini 827,51 EUR, poleg tega pa je upravičen tudi 

do prevoznih in drugih stroškov. 

Po 16. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj 

je ţupan predstojnik občinske uprave, ki nadzoruje in usmerja delo 
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občinske uprave (na dan 1.12.2010 je bil v veljavi stari Odlok o organizaciji in delovnem 

področju občinske uprave Mestne občine Kranj — enaka določba pa je bila zapisana v 19. členu). 

Po sklenjeni 'Pogodbi o svetovanju' gre torej za pomoč pri delu predstojnika občinske uprave. 

Da gre v primeru sklenjene pogodbe za delo v občinski upravi, kaţe tudi seznam nalog, ki so 

navedene v pogodbi, in sicer: 

 pridobivanje EU in drugih sredstev 

 sodelovanje in vodenje projektov sofinanciranih ali financiranih z EU 

sredstvi 

 pripravo strategije razvoja občine 

 sodelovanje pri izdelavi območnih in regijskih razvojnih načrtov 

 skrb za realizacijo razvojnih programov občine in uravnoteţenega razvoja 

občine 

 opravljanje nalog celostnega razvoja občine tako, da izvaja svetovanje in 

koordinacijo pri pripravi razvojnih programov oddelkov. 

Kljub temu, da je v 'Pogodbi o svetovanju' navedeno, da gre za pomoč ţupanu Pri njegovem 

delu ter za svetovanje v zvezi s posameznimi nalogami iz pristojnosti ţupana' pa je iz 

vsebine nalog jasno razvidno, da ne gre za pomoč oz. svetovanje pri nalogah, ki bi izhajale 

iz zakonskih pristojnosti ţupana. Nobene od navedenih nalog tako ni med nalogami ţupana, 

zapisane v statutu Mestne občine Kranj ali pa v Zakonu o lokalni samoupravi. Vse navedene 

naloge iz seznama so predmet dela občinske uprave in so na različnih delih Odloka o 

organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj tudi tako 

opredeljene. 

Po sami Pogodbi o svetovanju' gre tako za pomoč pri delu predstojnika občinske uprave pri 

izvajanju nalog, ki so po Odloku o o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

Mestne občine Kranj naloge občinske uprave. 

Nezdruţljivost svetnika Sveta Mestne občine Kranj z delom v občinski upravi urejata 37a. 

in 37b. člen Zakona o lokalni samoupravi. Po teh določbah 'članu občinskega sveta preneha 

mandat, če začne opravljati delo v občinski upravi. Darko Jarc je po 'Pogodbi o svetovanju' z 

delom v občinski upravi pričel s 1.12.2010 in s tem dnem so tudi nastopili razlogi za 

prenehanje njegovega mandata kot svetnika Sveta Mestne občine Kranj. Vendar pa prav 

tako po 37a. členu Zakona o lokalni samoupravi mandat svetniku preneha z dnem, ko 

občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. Za rešitev vprašanja 

'Prenehanje mandata svetnika Sveta Mestne občine Kranj Darka Jarca, C. Staneta Ţagarja 

39, 4000 Kranj po 37.a členu Zakona o lokalni samoupravi' je tako, kot je predlagano v 

pobudi, potreben sprejem prvega sklepa. 

Darko Jarc je bil 1.12.2010 po 10. členu Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj dolţan svet 

obvestiti o nastopu okoliščin, ki po zakonu ali statutu zahtevajo prenehanje fukcije člana 

sveta. Po 32. členu Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj bi Darko Jarc moral o razlogih 

za prenehanje mandata pisno obvestiti občinsko volilno komisijo, ţupana ter komisijo za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v roku osmih dni od dneva, ko so nastopile 

okoliščine, ki so zahtevale prenehanje mandata po zakonu. 

Svetniki o kakšnem obvestilu Darka Jarca nismo bili seznanjeni, domnevam pa, da 

obvestila nista prejela niti občinska volilna komisija niti komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja. Z razlogi za prenehanje mandata Darka Jarca je bil kot sopodpisnik 

Pogodbe o svetovanju' seznanjen le ţupan Mestne občine Kranj, ki pa za odpravo 

nezdruţljivosti ni ukrepal. 
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Zaradi kršitev Poslovnika tako nezdruţljivost v temu primeru traja ţe več kot šest mesecev. 

Prav zaradi tega ju nujen sprejem predlaganega sklepa. 

Ob tem velja opozoriti, da je nezdruţljivost na podlagi 37b. člena Zakona o lokalni 

samoupravi podana, v kolikor gre za kakršnokoli opravljanje dela v občinski upravi s 

pogodbo ali preko javnih del. Na to skupaj opozarjata Komisija za preprečevanje korupcije in 

Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo. Tako je na spletni strani Komisije za preprečevanje 

korupcije zapisano: 

'Nezdruţljivost funkcije občinskega svetnika z drugimi funkcijami in dejavnostmi ureja tudi 

37.b člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 100/05, 60/07, v nadaljevanju: 

ZLS), ki v 2. odstavku določa, da funkcija člana občinskega sveta ni zdruţljiva s funkcijo 

ţupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, 

za katere tako določa zakon. 

Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo je podala sledeče pojasnilo. Opozarja, da 

je nezdruţljivost na podlagi tega člena podana, če gre za kakršnokoli opravljanje dela v 

občinski upravi s pogodbo ali preko javnih del. V kolikor je izvoljen kandidat za člana 

občinskega sveta mora izbirati med opravljanjem funkcije in zaposlitvijo v občinski upravi.' 

Za rešitev vprašanja Prenehanje mandata svetnika Sveta Mestne občine Kranj Darka Jarca, C. 

Staneta Ţagarja 39, 4000 Kranj po 37.a členu Zakona o lokalni samoupravi' je nujno sprejeti 

tudi drugi sklep v predlagani pobudi, saj se bo postopek nadomestnega svetnika nadaljeval 

pred občinsko volilno komisijo. 

Sprejem tretjega sklepa je povezan z nadaljnjim postopkom in moţnostjo pritoţbe Darka Jarca. 

Menil, da je pobuda s tem v celoti utemeljena. 

Predlagal je odmor za 10 minut za posredovanje pobude in kopije pogodbe o svetovanju vsem 

svetnikom in svetnicam.  

 

Stanislav Boštjančič:  

- Ţupan lahko prekine sejo, če pred glasovanjem to zahteva skupina svetnikov, zaradi 

posvetovanja. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da naj se seja prekine zaradi razumevanja pobude, katero bi rad prebral in 

proučil. 

 

Beno Fekonja:  

- Prav bi bilo slišati, ali so bili ţe kakšni postopki v zvezi s tem izpeljani znotraj občine in 

na podlagi tega bi lahko tako ali drugače ukrepali. 

 

Zmago Zadnik:  

- Kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je povedal, da se 

je na to temo sestala tudi komisija, ki je na Sluţbo Vlade RS za lokalno samoupravi in 

regionalni razvoj ter na Komisijo za preprečevanje korupcije poslala zaprosilo za mnenje 

v zvezi z zdruţljivostjo funkcij član občinskega sveta – svetovalec občine. Mnenje še ni 

prispelo. Ko bo mnenje prispelo, bo komisija ustrezno ukrepala. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Zelo pomembno je, kdo je zahteval mnenje od pristojnih sluţb in kako je potem zadevo 

predstavil. Izpostavil je, da je očitno ţe eno mnenje, katerega bi rad dobil in pa tudi 

vprašanje, na podlagi katerega je bilo mnenje izdelano. 37.b člen Zakona o lokalni 

samoupravi je treba tolmačiti v skladu z Zakonom o javnih usluţbencih, kjer se 

zasnujejo delovna razmerja, odnosi in sluţbe, medtem ko razmerje med ţupanom in 
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Darkom Jarcem temelji na obligacijskem zakonu oz. na temelju podjemne pogodbe. 

Drugi odstavek 37.b člena ZLS določa, da funkcija člana občinskega sveta ni zdruţljiva s 

funkcijo ţupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi 

funkcijami, za katere tako določa zakon. Darko Jarc ne opravlja nobene od drugih 

funkcij. Ţal nobeden od razpravljavcev ni citirat Zakona o javnih usluţbencih. Predlagal 

je, da se najprej pregleda celotne predpise v zvezi s predlagano pobudo, potem se pa 

sprejme določene sklepe. 

 

Alojz Gorjanc:  

- Menil je, da tega problema danes ne bodo rešili. Predlagal je, da vsi dobijo fotokopijo 

pobude Mateja Gala Pintarja. Do naslednje seje naj uprava pridobi od pristojnih sluţb, 

komisij mnenje, stališče za obravnavo na seji Sveta MOK.  

 

Igor Velov:  

- Soglašal je z g. Boštjančičem. Treba je videti najprej vprašanje, kako je bil predstavljen 

problem, potem pa odgovor nanj. V imenu svetniške skupine Zares se ţeli posvetovati s 

svetniško skupino Mladi za Kranj.  

 

Predsedujoči, podţupan Bojan Homan, je odredil 10 minut odmora.  

 

3.Mag. Alenka Bratušek:  

- je glede plačila odvetniških storitev – skrben pregled vseh primopredajnih 

dokumentov in listin, ki jih je g. Damijan Perne izročil ţupanu Mohor Bogataju, dne 

18.11.2010, za katere je bila dne 19.11.2010 sklenjena pogodba v višini 19.900 eur, 

izpostavila, da je ţe čez tri dni prišel na občino za to storitev račun. Odvetnik je v 

treh dneh naredil in zasluţil 15 povprečnih mesečnih plač oz. 26 povprečnih 

minimalnih plač. Ţelela je, da se posreduje za to storitev poročilo. Med odgovorom 

na svetniško vprašanje s tem v zvezi je opazila še račun za 420.000 eur, za katerega 

upa, da se ne nanaša na isto zadevo. Prosila je, če lahko do naslednje seje dobi 

poročilo o opravljenem delu za to storitev.  

- Zanimalo jo je, ali je poročilo glede sejnin skupščine komunale odgovor občine 

Kranj ali je to odgovor Komunale Kranj.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, odgovor v zvezi sejninami članom Skupščine 

Komunale Kranj je pripravila Mestna občina Kranj v sodelovanju z Komunalo Kranj. 

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- Vprašanje v zvezi s sejninami članom Skupščine Komunala Kranj, ki je postavila na 

prejšnji seji je dopolnila. Takrat je spraševala, če obstaja zakonska podlaga, ne nek 

akt, ki ga je sprejela občina, ki ni skladen z zakonom. Ţelela je, da se preveri ali so 

sejnine skladne z Zakonom o gospodarskih druţbah.  

 

Predsedujoči podţupan Bojan Homan je zagotovil svetnici Bratuškovi, da bo dobila pisen 

odgovor. Vse razpravljavce pri tej točki je prosil, da so postavljena vprašanja in pobude jasna.  

 

4.Smiljana Vončina Slavec: 

- je ponovila pobudo iz ene prejšnjih sej, da naj ţupan in občinska uprava pripravita posvet 

za vse svetniške skupine na temo dolgoročnega razvoja do konca mandata, da bo svet 

odločal o proračunih v smislu sprejetih konceptov. Ob sprejemu proračuna za leto 2011 je 
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bilo dano zagotovilo ţupana in občinske uprave, da bo tako posvetovanje organizirano 

pred dopusti. Ţeli pisno odločitev o datumu, kraju in organizaciji tega dogodka.  

 

5.Alojz Ješe: 

- zanimalo ga je, ali je bila sodna poravnava med Stanovanjsko zadrugo Gorenjske in Mestno 

občino Kranj pravno pravilna. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je omenil, da predmetna sodna poravnava pomeni 

pravnomočno odločbo sodišča, na katero so skladno z 2. členom Zakona o sodiščih vezani vsi 

organi v Republiki Sloveniji ter tudi drţavljani in stranke poravnave. Citirana določba glasi: 

»Odločbe sodne oblasti veţejo sodišča vse druge drţavne organe RS.«. Kar se tiče sodne 

poravnave je izenačena s sodbo sodišča in ima status pravnomočno razsojene zadeve. 

Potrebno je upoštevati, da mora sodišče po 3. odstavku 3. člena Zakona o pravdnem postopku 

paziti, da stranke ne sklenejo sodne poravnave na način, ki nasprotuje prisilnim predpisom ali 

način, ki nasprotuje moralnim pravilom. To dvoje sodišče vedno preveri pred sklenitvijo 

sodne poravnave. 306. Člen Zakona o pravdnem postopku določa, da stranke lahko med 

postopkom pred pravdnim sodiščem kadarkoli sklenejo poravnavo o spornem predmetu, 

sodišče mora ves čas paziti na moţnost sklenitve sodne poravnave, stranke mora na to 

moţnost opozarjati in jim pomagati, da se poravnajo. Posebej pomembno je, da se pred 

sodiščem ne more skleniti poravnava glede zahtevkov, s katerimi stranke ne morejo 

razpolagati. V primeru, da bi šlo za takšen primer, sodišče izda sklep, s katerim ne dovoli 

sodne poravnave. Izhajajoče, iz navedenega, je sodišče nedvomno tisto, ki odloča o dovolitvi 

in sklenitvi sodne poravnave in izpodbijanje sodne poravnave, ki je pravnomočna, posebno s 

strani političnih akterjev, pravzaprav napad na sistem delitve oblasti v RS. Posebej je 

izpostavil, da sodišče sodne poravnave  ne bi dovolilo, če bi glede na stanje spisa, iz 

kateregakoli elementa izhajalo, da toţbeni zahtevek ni upravičen, torej da terjatev ni 

upravičena. Glede na različna pravna mnenja s strani posameznih odvetnikov je treba 

opozoriti, da so ta mnenja sluţila kot pripomoček za strokovno oceno stanja spisa. Dejstvo pa 

je vendarle jasno in sicer, da imajo tista pravna mnenja prav, ki so predlagala sklenitev sodne 

poravnave zaradi tega, ker je sodišče sicer ne bi nikoli dovolilo, če ne iz stanja spisa 

ugotovilo, da je poravnava upravičena, zakonita in pravilna. Stališče občinske uprave je, da je 

bila zakonita, kar je ugotovilo tudi sodišče.  

 

Mag. Hermina Krt: 

- glede na vso teţavnost, odmevnost in glede na to, da se bo kar nekaj zakonodajnih teles v 

naši drţavi ukvarjalo s to zgodbo, 10 svetnikov in svetnic daje pobudo in sicer v skladu z 

38. Členom Poslovnika Sveta MOK zahtevajo sklic izredne seje Sveta MOK s točko 

dnevnega reda: Poravnava, sklenjena med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo, 

z dne 25.11.2010. V skladu z 38. Členom Poslovnika Sveta MOK zahtevajo, da ţupan in 

občinska uprava za obravnavo te točke pripravijo sledeča gradiva:  

 Vsa pooblastila, s katerimi je Mestna občina Kranj pooblastila kateregakoli 

odvetnika od 17.11.2010 dalje 

 Vse pogodbe sklenjene z odvetniki od 17.11.2010 dalje 

 Vse račune prejete za odvetniške storitve od 17.11.2010 dalje (skupaj z vsemi 

prilogami) 

 Dokument o poravnavi, sklenjen med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko 

zadrugo Gorenjske, z.o.o. 

 Vse odredbe za plačilo odvetniških storitev od 17.11.2010 dalje 

 Odredbe, na podlagi katerih so bili nakazani zneski iz sklenjene poravnave med 

Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o. 
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 Vsa pravna mnenja, ki jih je Mestna občina Kranj kadarkoli pridobila v zvezi s 

sporom med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o. 

 Seznam vseh vprašanj, ki so jih v imenu opozicijskih svetniških skupin na 

Mestno občino Kranj v zvezi s poravnavo med Mestno občino Kranj in 

Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o. zastavili vodje opozicijskih svetniških 

skupin in odgovore ţupana na vsa ta vprašanja 

 Poročilo in ugotovitve Nadzornega odbora Mestne občine Kranj v zvezi s 

sklenjeno poravnavo med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo, 

z.o.o. 

Gradivo naj se posreduje skupaj s sklicem seje. 

Glede na to, da za izredno sejo ne veljajo roki, določeni za redno sejo in glede na to, 

da Nadzorni odbor Mestne občine Kranj poročila in svojih ugotovitev še ni sprejel, 

zahtevamo da se zahtevana seja opravi najmanj 7 in največ 10 dni po tem, ko bo 

Nadzorni odbor sprejel svoje poročilo oz. ugotovitve.  

 

Stanislav Boštjančič:  

- je vprašal, ali je v pobudi obrazloţeno, zakaj gre za nujno zadevo, da ni pogojev za sklic 

redne seje. Če to ni, potem pogoj iz Poslovnika Sveta MOK ni izpolnjen. 

 

Mag. Hermina Krt: 

- je obrazloţila pobudo za sklic izredne seje s tem, da mora v roku 7 do 10 dni po 

ugotovitvah Nadzornega odbora o neki tematiki, o tem razpravljati tudi Svet MOK.  

- Prosila je za 10 minut odmora. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je pod to točko dnevnega reda ţe bil odmor in da ponovnega 

odmora ne bo. Pobuda mag. Hermine Krt nima izpolnjenih vseh elementov za sklic izredne 

seje.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da iz poslovnika izhaja, da se pri vsaki 

točki dnevnega reda lahko zahteva samo ena prekinitev. 38. člen poslovnika določa, da se 

izredna seja skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic 

redne seje. Izredno sejo skliče ţupan na svojo pobudo ali na zahtevo najmanj četrtine članov 

sveta. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic, priloţen 

dnevni red in gradivo, o katerem naj svet odloča. Če člani sveta ne razpolagajo z gradivom, 

mora biti priloţena zahteva ţupanu in občinski upravi, katera gradiva naj pripravi. V 

obravnavi pobudi niso navedeni razlogi in obrazloţena nujnost za sklic seje. 

 

Igor Velov:  

- je prosil za 2 minuti odmora, da bodo vlagatelji pobude argumentirali nujnost zaradi 

določenih postopkov in rokov. Pobuda je bila vloţena zaradi pomislekov, da je bilo kršeno 

nekaj drugega v smislu pooblastil, kdo sklene poravnavo, o višini poravnave, o postopku 

poravnave, o razmerju ţupan – mestni svet. Vprašal je, zakaj se uprava ne drţi poslovnika, 

saj v 22. členu piše, da mora član sveta vprašanje pisno zastaviti najmanj 14 dni pred sejo. 

V 23. členu pa je določeno, da ţupan svoj oziroma naslovnikov odgovor na pisno 

vprašanje poslati z gradivom za sejo sveta. Gradivo mora biti poslano 7 dni pred sejo 

sveta. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- je menil, da naj se zahteva za izredno sejo zavrne.  
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Igor Velov: 

- je v imenu in s podpisi 10 svetnic in svetnikov Sveta Mestne občine Kranj v skladu s 34. 

členom Poslovnika Sveta MOK zahteval sklic seje Sveta Mestne občine Kranj s točko 

dnevnega reda: Poravnava sklenjena med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo 

Gorenjske, z.o.o. z dne 25.11.2010. V skladu z 38. Členom Poslovnika Sveta MOK 

zahtevajo, da ţupan in občinska uprava za obravnavo te točke pripravita sledeča gradiva:  

 Vsa pooblastila, s katerimi je Mestna občina Kranj pooblastila kateregakoli 

odvetnika od 17.11.2010 dalje 

 Vse pogodbe sklenjene z odvetniki od 17.11.2010 dalje 

 Vse račune prejete za odvetniške storitve od 17.11.2010 dalje (skupaj z 

vsemi prilogami) 

 Dokument o poravnavi, sklenjen med Mestno občino Kranj in 

Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o. 

 Vse odredbe za plačilo odvetniških storitev od 17.11.2010 dalje 

 Odredbe, na podlagi katerih so bili nakazani zneski iz sklenjene poravnave 

med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o. 

 Vsa pravna mnenja, ki jih je Mestna občina Kranj kadarkoli pridobila v 

zvezi s sporom med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo 

Gorenjske, z.o.o. 

 Seznam vseh vprašanj, ki so jih v imenu opozicijskih svetniških skupin na 

Mestno občino Kranj v zvezi s poravnavo med Mestno občino Kranj in 

Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o. zastavili vodje opozicijskih 

svetniških skupin in odgovore ţupana na vsa ta vprašanja 

 Poročilo in ugotovitve Nadzornega odbora Mestne občine Kranj v zvezi s 

sklenjeno poravnavo med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo, 

z.o.o. 

Gradivo naj se posreduje skupaj s sklicem seje. 

Glede na to, da za izredno sejo ne veljajo roki, določeni za redno sejo in glede na 

to, da Nadzorni odbor Mestne občine Kranj poročila in svojih ugotovitev še ni 

sprejel, zahtevamo da se zahtevana seja opravi najmanj 7 in največ 10 dni po tem, 

ko bo Nadzorni odbor sprejel svoje poročilo oz. ugotovitve. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je ugotovil, da je svetnik Igor Velov pravilno vloţil 

popravljeno zahtevo za sklic seje mestnega sveta in, da zahteva vsebuje predpisane elemente. 

Uprava bo postopala v skladu s 34. členom Poslovnika Sveta MOK.  

 

Nada Mihajlović je podala protipredlog in sicer svetniki iz svetniških skupin SDS, SD, 

Stranke za napredek krajevnih skupnosti, DeSUS, LDS in SLS na osnovi 20. in 21. člena 

Poslovnika Sveta MOK predlagajo, da se sprejme sklep, da je sodna poravnava, ki je bila 

sklenjena 25.11.2010 med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo pred Okroţnim 

sodiščem v Kranju, v interesu Mestne občine Kranj. 

 

Igor Velov:  

- Je obrazloţil svoj glas. Kolegi svetniki in svetnice bodo s svojim glasom pokrili tako 

dejanje, kljub temu da še nimajo vseh odgovorov v zvezi s sodno poravnavo in stvar ni 

razčiščena. To lahko naredijo tudi pri knjiţnici. On pri tem ne bo sodeloval. 

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- Se je strinjala z razpravo svetnika Igorja Velova. S takim dejanjem ne bodo legalizirali 

zadeve, ker mestni svet ni zakonodajalec, da bi legaliziral odločitve, ki jih sprejema 
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ţupan. Svetniki in svetnice, ki so bili v prejšnjem mandatu sveta, vedo kako se je odločal 

mestni svet v zvezi s to poravnavo. Na seji, ki bo sklicana s predlagano točko dnevnega 

reda, bo marsikaj razjasnjeno. Tak sklep ne reši in ne obvezuje tega, kar se bo na naslednji 

seji na podlagi podatkov, dokumentov, pridobljenih iz različnih institucij pokazalo. 

Glasovala bo proti. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Je vprašala, kaj pomeni, da mestni svet podpira, da je sklenjena poravnava v interesu 

občine v vseh zakonodajno pravnih postopkih pol leta po tem. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sodna poravnava, ki je bila sklenjena 25.11.2010 med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko 

zadrugo pred Okroţnim sodiščem v Kranju, je v interesu Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 16 ZA, 7 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

6. Vlasta Sagadin:  

- zanimalo jo je, kaj je ţupan počel v Izraelu na začetku mandata, kakšni so rezultati tega 

obiska, kdo je plačal stroške, če je bila sluţbena pot, če je šel zasebno to vprašanje ni 

pomembno;  

- vprašala je, kako je s kadrovsko reorganizacijo občinske uprave glede na novo sprejeti akt, 

ali so delovna mesta ţe zapolnjena in ali je res, da se pospešeno zaposluje kadre iz policije 

oz. ali je to pogoj.  

 

Predsedujoči podţupan Bojan Homan je povedal, da bo svetnica Vlasta Sagadin dobila pisen 

odgovor. 

 

7. Irena Ahčin:  

- Na podlagi dopisa, ki ga je dobila s strani organiziranih občanov, je bila seznanjena, da so 

ţe kontaktirali z Mestno občino Kranj, vendar bo postavila še svetniško vprašanje. 

Izpostavili so glavne probleme dvorane na Zlatem polju: neznosen hrup ob organizaciji 

glasbenih in zabavnih prireditev, ţive glasbe, zabav in da prometni kaos, ki temu sledi, 

ogroţa vse okoličane. Na podlagi izpostavljenih problemov je vprašala, ali je MOK 

seznanjena z omenjeno problematiko, teţavami in pritoţbami okoliških prebivalcev 

ledene dvorane za Zlatem polju. Ali je ţupan prejel priloţeno pritoţbo, predano 30.5.2011 

v sprejemni pisarni občine? Ali je ţupan oz. občinska uprava obravnavala pritoţbe in se 

seznanila s problematiko okoliških prebivalcev ledene dvorane? Kaj nameravajo v zvezi s 

pritoţbami storiti? Ali bodo predlogi v zvezi s spremembo IPN Kranj sprejeti? Prosila za 

je pisni odgovor.  

 

 8. Mag. Drago Štefe:  

- je predlagal, da bi ţupanstvo na Ministrstvo za okolje in prostor interveniralo, da bi se 

Kranj tudi pojavil med 17 mesti RS ob branju vremenskih poročil čez dan oz. zjutraj.  

 

2.Predsedujoči podţupan Bojan Homan se je vrnil na pobudo svetnika Mateja Gala Pintarja. 

Vsi navzoči so prejeli gradivo. 
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Matej Gal Pintar je ponovil predloge sklepov: 

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, C. Staneta Ţagarja 39, 4000 Kranj, dne 1.12.2010 prenehal 

mandat svetnika v Svetu Mestne občine Kranj. 

2. O prenehanju mandata svetnika Sveta Mestne občine Kranj ţupan 

obvesti občinsko volilno komisijo. 

3. Zoper sklepa iz točke 1. in 2. Darko Jarc lahko vloţi toţbo pri Upravnem 

sodišču RS, Fajfarjeva ul. 33, 1000 Ljubljana v roku 8 dni od dneva 

prejema pismenega odpravka sklepov. Toţba ne zadrţi izvršitve sklepov 

pod točkama 1. in 2. 

Pobuda nima finančnih posledic. 

 

Beno Fekonja: 

- Je povedal, da za tako odločitev – odvzem mandata članu sveta svetniki in svetnice nimajo 

dovolj gradiva za utemeljitev. Komisija za mandatna vprašanja se je ţe sestala in pričela 

postopke, ki so v pristojnosti komisije. V primeru, da bo komisija ugotovila neskladnost, 

bo na to svet opozorila. Prosil je, da se te pobude zadrţijo dokler pristojna komisija o tem 

ne sprejme stališča. Komisija za mandatna vprašanja je tudi predlagala, da naj se 

pregledajo oz. preverijo vse pogodbe med svetniki in občino. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Je podprla svetnika Fekonjo in menila, da svet potrebuje dokaze in podpira, da gre zadeva 

postopkovno. 

 

Matej Gal Pintar:  

- Je pobudo glede svetnika Darka Jarca zadrţal do naslednje seje. Predlagal je, da naj se 

preverijo vse obstoječe pogodbe med svetniki in Mestno občino Kranj, tudi pregleda in 

pošlje pred naslednjo sejo sveta kot gradivo za svet. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- Je opozoril, da ima 37.a člen Zakona o lokalni samoupravi šest alinej, zaradi katerih lahko 

svetniku preneha mandat in vprašal, na katero alinejo se opira predlagatelj. 

 

Matej Gal Pintar:  

- Se je zahvalil svetniku Boštjančiču za predlog, katerega bodo upoštevali. 

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- Se je strinjala s tako rešitvijo. Vprašala je svetnika Bena Fekonja, s kakšnim gradivom je 

razpolagal ob odločitvi za sodno poravnavo.  

 

Beno Fekonja: 

- Je odgovoril, da je osnovna zgodba in da bo vedno zasledoval duh, da se rešijo zgodbe, ki 

so odprte, cilj je, da se stvari za nazaj razrešijo in zaključijo.  

  

Mag. Alenka Bratušek:  

- Je dopolnila predlog svetnika Mateja Gala Pintarja s tem, da se pripravi seznam, kateri 

občinski svetniki so zaposleni v javnih zavodih, imajo avtorsko pogodbo, podjemno 

pogodbo. 
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3. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Imenovanje direktorja Prešernovega gledališča Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Krţan, načelnica Urada za druţbene dejavnosti. 

 

Zmagoslav Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 

povedal, da komisija soglasno potrjuje predlog za imenovanje Mirjam Drnovšček za 

direktorico Prešernovega gledališča. 

 

Nataša Robeţnik:  

- Je vprašala, ali obstaja kakršen koli dogovor med sedanjo v.d. direktorico in 

nekdanjim direktorjem Borutom Veselkom o zaposlitvi, glede na to, da je Svet 

Prešernovega gledališča dobil v prejšnjem tednu v potrditev razpis za dve novi zaposlitvi 

igralcev. 

 

Nada Bogataj Krţan, načelnica Urada za druţbene dejavnosti, je povedala, da ne obstaja 

nikakršen dogovor. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan, v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

Mirjam Drnovšček se imenuje za direktorico Prešernovega gledališča za obdobje petih let.  

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH; 25 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŢANI). 

 

 

B. Razrešitev in imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Kranj v Svetu 

Prešernovega gledališča  Kranj 

 

Uvodno obrazloţitev je podal Zmagoslav Zadnik, predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja.  

 

Vlasta Sagadin:  

- Je menila, da če je ţe vse prej dogovorjeno oziroma je znano, kateri politični stranki mesto 

pripada, je potem nesmiselno, da se vse stranke poziva h kandidaturam. 

 

Beno Fekonja:  

- Menil je, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kandidate za 

posamezne funkcije v svetih javnih zavodov izbira po strokovni plati. Obrazec za 

evidentiranje bi morali dopolniti z rubriko reference. 

 

Nataša Robeţnik:  

- Je izrazila veselje, zadovoljstvo nad predlaganim kandidatom za člana Sveta Prešernovega 

gledališča, predvsem z vidika strokovnosti  

 

Mag. Hermina Krt:  

- Je izjavila, da bo glasovala proti, ker se ji stvar zdi nehigienična. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan, v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

1. Razreši se Marino Urbanc s funkcije članice Sveta Prešernovega gledališča Kranj.  

2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet Prešernovega gledališča 

Kranj imenuje STANISLAV BOŠTJANČIČ, Podrovnik 81, Zg. Besnica. 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka 

mandata dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.  

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH; 20 ZA, 4 PROTI, 3 VZDRŢANI). 

 

 

C. Razrešitev in imenovanje nadomestne predstavnice Mestne občine Kranj v Svetu 

Kranjskih vrtcev 

 

Uvodno obrazloţitev je podal Zmagoslav Zadnik, predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan, v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

1. Razreši se Boruta Kecelja s funkcije člana Sveta Kranjskih vrtcev.  

2. Za predstavnico Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet Kranjskih vrtcev 

imenuje SONJA MAŠIČ, Gogalova ulica 3, Kranj. 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka 

mandata dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.  

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH; 22 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

D. Razrešitev in imenovanje nadomestne predstavnice Mestne občine Kranj v Svetu 

Osnovne šole Helene Puhar  Kranj 

 

Uvodno obrazloţitev je podal Zmagoslav Zadnik, predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan, v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

1. Razreši se Uroša Korenčana s funkcije člana Sveta Osnovne šole Helene Puhar Kranj.  

2. Za predstavnico Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet Osnovne šole Helene 

Puhar Kranj imenuje META GRANDLIČ, Draţgoška ulica 3, Kranj. 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka 

mandata dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.  

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH; 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN). 
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4. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2010 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Krţan, načelnica urada za druţbene dejavnosti in 

povedala, da je v naslovu napačno napisano, da gre za poslovne rezultate za leto 2011, kar pa 

ne drţi ampak gre za poslovne rezultate za leto 2010. Povedala je, da sta v lanskem letu 2 

zavoda poslovala z izgubo in sicer Zavod za šport Kranj in Kranjski vrtci. Zavod za šport 

Kranj je predlagal, da bi v letošnjem letu sami iz lastnih prihodkov pokrili nastalo izgubo, za 

Kranjske vrtce pa se predlaga, da se v letu 2011 iz splošne proračunske rezervacije zagotovijo 

sredstva za pokritje izgube. 

 

Stališča komisij: 

 

Obravnavale so komisija za finance, komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo, 

komisija za turizem, komisija za kulturo in šport. 

 

Mag. Alenka Bratušek, podpredsednica komisije za finance je opozorila, da so bili zelo 

razočarani da z nikomer niso imeli moţnost debatirati, ker ni bilo nikogar, ki bi predstavil to 

točko. Apelirala je, da se v bodoče predstavniki občine udeleţujejo sej komisij. 

 

Razprava: 

 

Alojz Gorjanc: 

- Menil je, da bi Kranjski vrtci lahko bolj pazili pri poslovnem rezultatu ob koncu leta, da 

ne bi imeli izgube. Poudaril je, da so eni izmed draţjih v Sloveniji. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Dodala je, da je dobro, da se nadaljuje praksa iz preteklega obdobja, da je občinski svet 

vsaj seznanjen s tem, kaj se dogaja na področju javnih zavodov. Izrazila je upanje, da se 

bo občinska uprava lotila temeljitih analiz vseh javnih zavodov in njihovih stroškov.  

 

Nada Mihajlović: 

 Poudarila je, da so v prejšnjem mandatu na njen predlog začeli s predstavitvijo javnih 

zavodov. Veliko pa bo potrebno še postoriti na tem področju. 

 

Beno Fekonja – proceduralno: 

 Pri premoţenjskih točkah je bila v preteklosti praksa, da so se obravnavale v paketu, le 

določene pa so bile izvzete. Predlagal je, da se to naredi tudi na tej seji. 

 

Predsedujoči, podţupan Bojan Homan je menil, da so točke po vsebini preveč različne, da bi 

se lahko tako obravnavale. 

 

Beno Fekonja: 

 Še enkrat je predlagal, da svetniki izvzamejo določene točke, o ostalih pa se glasuje v 

paketu. 
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Saša Kristan: 

Pridruţila se je mnenju svetnika Gorjanca in menila, da je v Kranjskih vrtcih dovolj notranje 

rezerve, najlaţje pa je na občini reči koliko potrebujejo za pokritje izgube. Menila je, da se 

mora tako stanje enkrat končati. 

 

Po koncu razprave je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v Mestni 

občini Kranj v letu 2010. 

2. Svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo preseţkov prihodkov nad 

odhodki v javnih zavodih Gorenjski muzej, Prešernovo gledališče Kranj, Osrednja 

knjiţnica Kranj, Zavod za turizem Kranj in Gasilsko reševalna sluţba Kranj. 

3. Svet Mestne občine Kranj soglaša s predlogom, da bo JZ Zavod za šport Kranj v letu 2011 

pokril preseţek odhodkov nad prihodki iz preteklih let s prihodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu. 

4. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se za pokrivanje dela nepokrite izgube iz leta 2009 

in za pokrivanje izgube iz leta 2010 v Kranjskih vrtcih, v proračunu Mestne občine Kranj 

v letu 2011 skupno nameni 132.931,00 EUR. Sredstva se zagotovijo na PP 120301 

Kranjski vrtci, kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in 

storitve, s prerazporeditvijo iz postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – Svet.   

 

Sprejeto z večino glasov ( 19 PRISOTNIH: 14 ZA, 1 PROTI, 4 VZDRŢANI). 

 

Na predlog svetnika Bena Fekonje je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Iz obravnave se izvzamejo točke H in I o ostalih točkah se glasuje v paketu. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 22 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

B. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih: 

- parc. št. 1091/102, 1091/37, 1091/127, 1091/40, 1091/39, 1091/126, 1091/119, 857/4, 

1091/129, 1091/96, 1091/97, vse k.o. Primskovo 

- parc. št. 1124/11, 1124/12, 1124/13, 1124/14, 1800/11 in 1800/15, vse k.o. Kokrica 

- parc. št. 908/5, k.o. Babni Vrt 

- parc. št. 147/8, 148/23 in 148/35, vse k.o. Čirče 

- parc. št. 892/11 k.o. Straţišče 

 

Nepremičnine:   

- parc. št. 1091/102, 1091/37, 1091/127, 1091/40, 1091/39, 1091/126, 1091/119, 

857/4, 1091/129, 1091/96, 1091/97, vse k.o. Primskovo, 

- parc. št. 1124/11, 1124/12, 1124/13, 1124/14, 1800/11 in 1800/15, vse k.o. Kokrica, 

- parc. št. 908/5, k.o. Babni Vrt, 

- parc. št. 147/8, 148/23 in 148/35, vse k.o. Čirče, 

- parc. št. 892/11 k.o. Straţišče, 
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pridobijo statusa grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot JAVNO 

DOBRO v lasti Mestne občine Kranj. 

 

C. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 1115/4, k.o. 

Babni vrt 

 

Sprejme se Sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parc. št. 1115/4, k.o. Babni vrt. 

 

D. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 110/1, k.o. 

Zgornja Besnica 

 

Sprejme se Sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parc. št. 110/1, k.o. Zgornja Besnica.  

 

E. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Kranj za leto 

2011 – dopolnitev 

 

Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne 

občine Kranj za leto 2011. 

 

F. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja Mestne občine Kranj za leto 

2011 – dopolnitev 

 

Sprejme se dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoţenja Mestne občine 

Kranj za leto 2011. 

 

G. Donacija za spomenik doprsnega kipa »Nejc Zaplotnik« 

 

Mestna občina Kranj iz splošne proračunske rezervacije ţupana za leto 2011, postavka 

240101, konto 409000 splošna proračunska rezervacija, prerazporedi sredstva na postavko 

NRP 40700024 Spominska obeleţja, podkonto 431000 Investicijski transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam, za podelitev donacije pri izdelavi in postavitvi doprsnega kipa 

Nejca Zaplotnika. Sredstva v višini 2.000,00 EUR Mestna občina Kranj po podpisu pogodbe 

nakaţe Planinskemu društvu Kranj.  

 

Vlasta Sagadin je kot podpredsednica komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih 

zemljišč povedala, da se je komisija strinjala s predlaganimi sklepi. 

 

Predsedujoči, Bojan Homan je povedal, da j e sam aktiven pri postavljanju kipa častnemu 

občanu Nejcu Zaplotniku in pozval vse, ki lahko kakorkoli pomagajo pri postavitvi, da to 

storijo.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŢANA). 
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H. Seznanitev s predlogom pogodbe »Prevzem, prevoz, obdelava komunalnih in 

nekomunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih in ostalih odpadkov« 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave in predlagal, da svetnik 

Zadnik, ki je predstavnik Mestne občine Kranj v skupščini podjetja Komunala Kranj pove 

zakaj sta predlagana taka sklepa. Poudaril je, da je problem smeti velik.  

Mitja Herak je še povedal, da se morajo razpravo omejiti le na ta dva sklepa, ne morejo se 

spuščati v razpisne pogoje, ker so podvrţeni določilom zakona o javnem naročanju. 

 

Beno Fekonja: 

 Povedal je, da je ţelel, da se ta točka obravnava ločeno zato, ker je drugi sklep malo 

kontradiktoren s samo vsebino pogodbe in sicer v tretjem odstavku 23. Člena govori, da 

lahko MOK odstopi od pogodbe kadarkoli z enoletnim odpovednim rokom. Zato je 

predlagal, da se drugi sklep preformulira in se glasi: »Svet Mestne občine Kranj se strinja,  

da se pogodba sklene največ za obdobje 4 let.«, ostalo pa se črta.  

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Strinjala se je s predlogo, da je 8 let predolga doba. Opozorila je na to, da je svet 

ustanoviteljev razpravljal o tej pogodbi in predstavnik MOK je tako pogodbo podprl. 

Poudarila je še, da je obstoječa pogodba potekla v ponedeljek. Ţelela je vedeti kakšni so 

razlogi, da ni pravočasno prišlo do razpisa in menila, da je za to odgovoren svet 

ustanoviteljev.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

 Strinjal se je z ugotovitvijo svetnice Bratuškove, na svetu ustanoviteljev je bila res 

izglasovana doba 8 let, ampak glede na argumente se tudi ţupan strinja, da se ta rok v 

pogodbi skrajša. Ker pa pogodba še ni podpisana pa je boljše, da se to reši zdaj, kot pa da 

ne bi. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s predlogom pogodbe za prevzem, prevoz, 

obdelavo komunalnih in nekomunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih in ostalih odpadkov. 

2. Svet Mestne občine Kranj se strinja, da se pogodba sklene največ za obdobje štirih let. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 23 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

I.  Utemeljenost zahtevka prodajalca v zvezi z Osrednjo knjiţnico Kranj 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave in podal podrobno 

kronologijo. 

 

Nada Mihajlović, podţupanja: 

 Povedala je, da ji je ţal, da svetnika Velova ni več na seji. Ob menjavi ţupana sta bila s 

svetnikom Velovom, kot njenim predhodnikom dogovorjena za 3 termine, vendar si nikoli 
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ni vzel časa. V preteklosti je bilo tudi zelo narobe, ker je projekt knjiţnice peljal referent. 

Menila je, da so projekt vzelo resno, imeli so ekipe, ki so odpravljale nepravilnosti. 

 

Klemen Valter: 

 Obrazloţil je svoj glas za in povedal, da sta pravno gledano dve moţnosti. Ali se na 

podlagi opravljenega protokola upošteva izvedenska mnenja gradbene in pravne stroke ali 

pa se jih ne upošteva in tvega toţbeni zahtevek, do katerega bi po vsej verjetnosti prišlo. 

Menil je, da je taka odločitev pravilna in bo prihranila. Poudaril je, še, da je ogorčen nad 

samo pripravo projekta in vodenjem. Menil je, da če bi se projekt dobro pripravil in vodil, 

zelo verjetno ne bi prišlo do takih zapletov. 

 

Mag. Hermina Krt: 

 Povedala je, da so lista Hermine Krt in lista Mladi za Kranj ţeleli to tematiko podrobno 

pregledati. Knjiţnica je lep objekt, ţalostilo pa jo je, da je bilo v času te oblasti sprejetih 

toliko nekredibilnih odločitev v škodo občank in občanov. Menila je še, da je odločanje o 

tematiki, ki jo vsaj novi svetniki premalo poznajo preuranjeno. Strinjala se je, da je 

problem kredibilnosti preteklih odločitev tisti, ki meče slabo luč na to  in ţelela, da se 

pojasni več stvari. Glede uvrstitve na dnevni red je ţelela, da so v bodoče take točke 

samostojne in da se gradivo dobi prej, kot pa šele en tedne pred obravnavo na mestnem 

svetu. Zanimalo jo je še, če se bo taka odločitev sprejela, kje so viri za to in če se je to 

vedelo, zakaj se ni o tem razpravljalo ţe pri sprejetju proračuna. Zanimalo jo je ali to 

pomeni rebalans proračuna. Poudarila je, da je potrebno poravnati tisto, kar si dolţan, 

vendar so jo zanimale posledice. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Povedala je, da v gradivu piše, da se bo navedeni znesek šele uskladil v bodočnosti. 

Strinjala se je s tem, da je tudi sama ogorčena nad vodenjem projekta in poudarila, da se je 

projekt začel ţe pod vodstvom ţupana Bogataja. Vse skupaj ji je delovala bolj kot 

donacija. Strinjala se je s svetnico Krtovo, da je v tako kratkem času dati soglasje za 

pribliţno 1.466.391,95 EUR zelo sporno. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

 Pojasnil je, da zahtevek še ni čisto usklajen, vendar večji ne bo, lahko je samo nekaj 

manjši. Povedal je še, da je bil z vsemi spremembami projekta mestni svet seznanjen. 

 

Bojan Homan, podţupan: 

 Povedal je, da mu je ţal, da v preteklosti občina ni kupila cele stavbe Globusa.  

 

Beno Fekonja: 

 Povedal je, da temu dokumentu manjka to, da je narejen eno leto prepozno. Ko je enkrat 

MOK podpisala dodatek št. 2, v katerem piše, da obstajajo odprta vprašanja in da bodo 

enkrat rešena, pomeni, da je vedela, da nekaj ostaja odprto. Zadeva se vleče čez 3 mandate 

in na začetku so se odločali ali gredo v novogradnjo ali da se rešuje propadajoči globus in 

se mu na ta način da vsebino. Takrat je prevladala odločitev, da se revitalizira del starega 

Kranja. Svetniki so dobili dokument, ki povzema kako sta stranki prišli do tega, da morata 

problem rešiti, določili sta mehanizem za rešitev problema. Do podraţitve pa je prišlo, ker 

so vsi hoteli več. Menil je, da izvedenskim mnenjem lahko verjamejo in da lahko to 

zgodbo lahko zaključijo. 
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Jure Kristan: 

 Ţelel je vedeti ali pri tem projektu obstajajo neplačani podizvajalci, in če so kolikšen je ta 

znesek. 

 

Mag. Drago Štefe: 

 Poudaril je, da se je projekt voden tako, kot ne bi smel biti. V osnovni pogodbi leta 2003 

niso bile definirane zadeve, kot bi morale biti, zato so problemi. Strinjal se je s 

podţupanom Homanom, da bi bilo najboljše kupiti celotno zgradbo. Občina pa še sploh ni 

lastnik, ker zemljiško knjiţnega dovolila še ni. Menil je, da naj pride do toţbenega 

zahtevka in naj se ugotovi kdo je kriv za takšno stanje in ta naj odgovarja.  

 

Mag. Janez Frelih, podţupan: 

 Glede izvedencev in stroke, ki so pregledali projekt in povedali kako naj se nadaljuje z 

delom je menil, da ni pripomb. Med razpravo je bilo slišati, da bi bila edina pametna 

rešitev, da se gre v toţbo, vendar toţba pomeni, da se knjiţnico ne da odpreti. Toţba se 

lahko dolgo vleče. Menil je, da je potrebno glasovati za te predloge, da se nadaljuje po 

tem postopku in da bo škoda bistveno manjša, kot če bi šli v postopek toţbe. 

 

Mag Alenka Bratušek: 

 Zanimalo jo je ali otvoritve knjiţnice ne bo, če ta dogovor ne bo potrjen. 

 

Irena Ahčin: 

 Menila je, da problemi izhajajo iz preteklosti iz komisije, ki je bila imenovana za 

postavljanje pogojev in izbiro izvajalca, še v času, ko je bil ţupan Mohor Bogataj. Poleg 

te komisije je bila pod ţupanom Pernetom komisija, ki je nadzorovala potek gradnje in 

dajala pripombe in bila nadzornica dogajanja. V razpravah je pogrešila Tehnik Škofja 

Loka, ki je bil izbran za nadzornika gradnje. Zanimalo jo je, kako to da občina nima takih 

pravnikov, ki bi zaščitili zapravljanje proračunskega denarja. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Glede toţbe je povedal, da ima vsaka toţba temelj toţbe in višino toţbe. Če se dokaţe, da 

je zahtevek utemeljen, je sporna samo višina. Glede temelja je profesor Juhar lepo razloţil 

kje je temelj, višina pa ni daleč stran od resnice. Menil je, da iti v tako toţbo, je ţe vnaprej 

izgubljeno in da je to skrajno nesmotrno. Mestni svet je potrdil projekt za izvedbo, v 

katerem so bile vse izboljšave.  

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Začudilo jo je, da so se v preteklosti mestni svetniki strinjali s predlogi in popravki 

projekta knjiţnice, niso pa takrat pomislili na denar. Povedala je, da bo glasovala proti, 

ker nima dovolj podatkov.  

 

Beno Fekonja: 

- Menil je, da so v preteklosti ţe opozarjali na to, da bo projekt draţji, vendar je uprava 

zagotavljala, da ne bo podraţitev. 

 

Evstahij Drmota: 

- Obrazloţil je glas in ker je pogodba gradbena, v kateri sta ščitena in kupec in prodajalec. 

Kupec ne more dobiti nečesa, kar ni plačal. Povedal je,d a bo glasova za. 
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Nada Mihajlović, podţupanja: 

- Povedala je, da so pri projektu večnamenske športne dvorane nekateri menili, da bodo 

dobili objekt za malo denarja. Povedala je, da jo projekt knjiţnice spominja na ta projekt, 

ker so mislili, a bodo dobili za projekt vreden 5, 6 milijonov iz Ljubljane 11 milijonov, 

vendar ni bilo tako. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z izvedenskimi mnenji izvedencev dr. Branka 

Dolenca, Gorazda Erţena in prof. dr. Miha Juharta. 

2. Svet Mestne občine Kranj nalaga upravi, da do prihodnje seje pripravi vsebino dodatka št. 

3 skupaj z ustreznimi predlogi in dinamiko plačila kupnine, ki jo je kupec še dolţan 

plačati prodajalcu, ter predlog zagotavljanja sredstev, potrebnih za poplačilo kupnine v 

proračunu. 

 

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

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O  PRORAČUNU MOK ZA LETO 2011 – 

HITRI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, načelnik urada za finance. 

 

Stališča komisij: 

To točko so obravnavale komisija za finance, statutarno pravna komisija, komisija za 

kmetijstvo, komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo, komisija za kulturo in šport, 

komisija za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo in komisija za krajevne 

skupnosti. 

 

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

povedal, da je njihova komisija odlok potrdila. Med razpravo pa je bilo poudarjeno, da je med 

letom potrebno preverjati, zakaj oziroma kje je potrebno zagotoviti finančne vire, ki se bodo 

črpali iz zadolţevanja. 

 

Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan na glasovanje nslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011. 

 

Sprejeto soglasno ( 18 PRISOTNIH: 18 ZA). 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA MESTNA KNJIŢNICA KRANJ – HITRI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Krţan, načelnica urada za druţbene dejavnosti. 
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Stališča komisij: 

Gradivo so obravnavale komisija za kulturo in šport, statutarno pravna komisija in komisija za 

krajevne skupnosti. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

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

knjiţnica Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 18 PRIOSOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

7. ODLOK O STATUSNIH SPREMEMBAH JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE 

LEKARNE IN ODLOK O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČIN ZA 

IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM ZAVODU 

GORENJSKE LEKARNE – PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Krţan, načelnica urada za druţbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

Gradivo sta obravnavali komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo in statutarno 

pravna komisija. 

 

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

so predlagani sklep potrdili s pripombo, da se delovanje skupnega organa financira iz 

poslovanja Gorenjskih lekarn. Zanimalo pa jih je tudi, kdaj bodo lahko uveljavljali vpliv na 

razporejanje dobička. 

 

Dr. Boštjan Brezovnik: 

 Pojasnil je, da bodo imeli vpliv na razporejanje preseţka potem, ko bo potrjen odlok o 

ustanovitvi javnega zavoda. 

 

Beno Fekonja: 

 Povedal je, da je bila sedanja praksa taka, da je ena od občin bojkotirala sprejem takega 

odloka, kar se lahko hitro spet naredi. Zanimalo ga je ali je sedaj večja verjetnost za 

realizacijo. 

 

dr. Boštjan Brezovnik: 

 povedal je, da sta v tem trenutku občinska sveta občin, ki sta v preteklosti najbolj 

komplicirala to je Radovljica in Trţič to ţe potrdila, ta trenutek ne kaţe, da bi se ta 

postopek kjerkoli ustavil. Na ta dan so potrdili osnutke tega akta v Šenčurju in Kranjski 

gori. Predlog, da se skupni organ financira iz sredstev javnega zavoda je tudi sprejemljiv 

in bodo to upoštevali in vnesli v akt. 

 

Beno Fekonja: 

 Menil je, da se lahko naredi, da bo prišlo do kontradiktornih predlogov občin. Zanimalo 

ga je kako bodo uspešno zaključili sprejem odloka. 
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dr. Boštjan Brezovnik: 

 povedal je, da če bi kdo dal kakšen kontradiktoren predlog, bi ga na to opozoril. Najprej je 

potrebno izpeljati postopek v prvi obravnavi, potem pa uskladiti vse predloge z obstoječo 

zakonodajo. V drugem branju je potrebno besedilo sprejeti brez pripomb. Vendar za 

enkrat ni bilo drastičnih sprememb, ki bi terjale usklajevanje. 

 

Beno Fekonja: 

 Ţelel je vedeti kakšne so pripombe, ki so jih zbrali do sedaj. 

 

dr. Boštjan Brezovnik: 

 povedal je, da so se nanašale na popravke v besedilih, pripomb, ki bi bistveno posegale v 

vsebino pa ni bilo.  

 

Razprava: 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Povedal je, da je v 10. in 11. členu predvideno, da je direktor istočasno tudi strokovni 

vodja, zato je za oba predpisana visoka izobrazba farmacevtske smeri. Zanimalo ga je ali 

je to zato, da bi se s sredstvi, ki jih lekarne zasluţijo ravnalo smotrnejše ali je bolj 

smotrno, da bi bil direktor na primer ekonomske izobrazbe, strokovni pa mora biti 

farmacevt. Zanimal ga je razlog za tako rešitev. 

 

dr. Boštjan Brezovnik: 

 povedal je, da so v tem primeru upoštevali tradicijo, ker je ţe do sedaj taka ureditev, drugi 

razlog pa je bil razlog racionalnosti, predvsem v smislu, da se ne poveča za eno delovno 

mesto. Dosedanja praksa se je izkazala kot dobra. 

 

Beno Fekonja: 

 Povedal je, da se velikokrat v javnih zavodih srečujejo s teţavo, ko strokovni delavci 

vodijo tudi upravljanje. Zanimalo ga je ali obstaja kakšna moţnost, da se vključi 

varovalko in da se v zavodu lahko odločijo za skupno ali ločeno varianto. 

 

dr. Boštjan Brezovnik: 

 ker v pravu velja načelo jasnosti in določnosti predpisov je potrebno v tem aktu določiti 

kakšna bo oblika vodenja. V pripravi aktov je bila razprava kaj je bolj smiselno narediti, 

njegovo osebno mnenje pa je, da je vse odvisno od izbire kandidatov, ki bodo kandidirali 

za direktorja. Veliko sodeluje z drugimi lekarnami in v praksi se je izkazalo, da je 

zdruţitev funkcij dobra. 

 

Evstahij Drmota: 

 Predlagal je, da ostane za vodenje stroka. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

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

Sprejme se Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic 

v javnem zavodu Gorenjske lekarne s pripombo – 1. obravnava. 
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Sprejeto soglasno ( 21 PRISOTNIH: 21 ZA). 

 

 

8. ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O GOSPODARSKIH 

JAVNIH SLUŢBAH – HITRI POSOTPEK 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, načelnik urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne sluţbe.  

 

Stališča komisij: 

Gradivo so obravnavale komisija za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo, 

statutarno pravna komisija in komisija za krajevne skupnosti. 

 

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

povedal, da je komisija sprejela odlok. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih sluţbah. 

 

Sprejeto  soglasno ( 19 PRISOTNIH: 19 ZA). 

 

 

9. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN 

NAČINU IZVAJANJA JAVNEGA MESTNEGA PROMETA – HITRI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, načelnik urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne sluţbe in povedal, da se na predlog statutarno pravne komisije beseda 

Besnica zamenja s Spodnja Besnica in Zgornja Besnica, da je bolj precizirano. 

 

Stališča komisij: 

Gradivo so obravnavale komisija za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo, 

statutarno pravna komisija in komisija za krajevne skupnosti. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja 

javnega mestnega prometa – hitri postopek.  

 

Sprejeto  soglasno ( 19 PRISOTNIH: 19 ZA). 
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10. ODLOK O UREDITVI IN PRAVILIH CESTNEGA PROMETA V MESTNI 

OBČINI KRANJ – 2. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, načelnik urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne sluţbe in povedal, da so od prve obravnave upoštevali vse pripombe. 

 

Stališča komisij: 

Gradivo so obravnavale statutarno pravna komisija, komisija za kmetijstvo in komisija za 

krajevne skupnosti. 

 

Razprava: 

 

Alojz Gorjanc: 

 V imenu lastnikov in najemnikov poslovnih prostorov na področju Koroške ceste in 

Gregorčičeve predlaga, da bi se lastniki in najemniki poslovnih prostorov izenačili z 

lastniki in najemniki stanovanj. V členu 5. pod 1. točko naj bi bilo navedeno, da 

dovolilnica pripada stanovalcem prav tako pa lastnikom in najemnikom poslovnih 

prostorov. Prav tako naj se popravi v 12. členu. 

 

Predsedujoči, podţupan Bojan Homan: 

 Prekinil je razpravo svetnika Gorjanca s pripombo, da se odlok sprejema v drugi 

obravnavi, ko pa se lahko spremembe vlagajo samo s pomočjo amandmajev.  

 

Alojz Gorjanc: 

 Poudaril je, da je imel te pripombe ţe v prvi obravnavi in ţelel vedeti zakaj se niso 

upoštevale. Menil je, da lastnikom poslovnih prostorov ne bo ostalo drugega, kot da na teh 

naslovih prijavijo začasna bivališča. 

 

Mag. Marko Hočevar: 

 Pojasnil je, da ta moţnost ţe obstaja v 5. Členu, pod tretjo točko, zadnja alineja piše: v 

drugih primerih, ki jih določa ta odlok. Ţupan imam moţnost, da še komurkoli da moţnost 

vstopa. Glede plačevanja pa piše v zadnji alineji tretje točke: » v drugih primerih po 

sklepu ţupana«. Eksplicitno ni napisno, vendar so na ta način rešene vse izjeme. 

 

Alojz Gorjanc: 

 Menil je, da so na tak način lastniki poslovnih prostorov manj vredni občani, kot pa 

lastniki stanovanj in vztrajal, da se to izenači. 

 

Jure Kristan: 

 Strinjal se je s predlogom, da so lastniki izenačeni s stanovalci. 

 

Mag. Marko Hočevar: 

 Pojasnil je, da se dostavni čas širi, moţnost vstopa se daje tudi ostalim in menil, da te 

moţnosti vse so. 

 

Bojan Homan, podţupan: 

 Predlagal je, da se formulira amandma, ki ga bo kot predsedujoči posvojil. 
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Alojz Gorjanc: 

 Povedal je, da je amandma tak, da se lastniki in najemniki poslovnih prostorov izenačijo s 

stanovalci s stalnim in začasnim bivališčem v mestu. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Poudaril je, da predlog svetnika Gorjanca velja za celo mesto, kar pomeni, da se na ta 

način izenači najemnike in lastnike poslovnih prostorov po vsem mestu in tako bo mesto 

spet polno avtomobilov. Strinjal se je s predlogom načelnika Hočevarja, da so lahko 

izjeme, ki jih potrdi ţupan. 

 

Mag. Marko Hočevar: 

 Pojasnil je, da bodo vse primere podrobno pregledali in o njih odločali. 

 

Vlasta Sagadin: 

 Pri 20. členu jo je zanimalo ali je izpadla alineja, kje je prepovedano ustavitev in 

parkiranje vozil, ker ne vidi pločnikov.  

 

Mag. Marko Hočevar: 

 Pojasnil je, da je moţno parkiranje samo na označenih parkirnih prostorih in 30 minut 

pred vhodom v objekt. 

 

Vlasta Sagadin: 

 V 28. členu pa omenja, da je odvoz nepravilno parkiranega vozila, če je vozilo parkirano 

na pločniku. 

 

Mag. Marko Hočevar: 

 Pojasnil je, da je pri pločniku mišljeno tako, da se ga lahko odstrani, če bi neko vozilo 

oviralo prehod. Pojasnil je še, da sta v gradivo dva odloka eden, ki je veljaven in drugi, ki 

se sprejema na seji. 

 

Alojz Gorjanc: 

 Zanimalo ga je ali bi se lahko za Prešernovo ulico naredilo, da bi bila samo peš cona. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – druga 

obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov (17 PRISOTNIH: 14 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

11. ODLOK O SPRMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM 

NAČRTU REVITALIZACIJE STAREGA MESTNEGA JEDRA KRANJA – 2. 

OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča komisij: 
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Gradivo je obravnavala komisija za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo, 

statutarno pravna komisija, komisija za turizem in komisija za krajevne skupnosti. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije 

starega mestnega jedra Kranja – druga obravnava.  

 

Sprejeto  soglasno ( 19 PRISOTNIH: 19 ZA). 

 

 

12. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN 

MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA MESTNO OBČINO 

KRANJ – HITRI POSTOPEK 

 

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

bil v pisni obliki vloţen amandma predlagatelja, ki dopolnjuje odlok z 2. členom, ki se glasi: 

»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 

Pripombe komisij so bile upoštevane. 

 

Stališča komisij: 

Odlok so obravnavale Komisija za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo, 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč, Statutarno pravna komisija, 

Komisija za finance, Komisija za kmetijstvo in Komisija za krajevne skupnosti, ki so se 

strinjale z odlokom. 

 

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

odlokom, s pripombo glede profesionalnosti določitve novih obračunskih območij za 

kanalizacijo oz. enake obravnave dosedanjih in na novo priključenih objektov. 

 

Jure Kristan:  

- Je izpostavil problem v Straţišču na Tominčevi ulici. V bliţini obstoječega 

kanalizacijskega omreţja so trije objekti, ki niso priključeni na kanalizacijo. Vsa 

kanalizacija na tem območju odteka v potok Trenča, preden je ta zacevljen, kar v 

poletnem času povzroča nevzdrţen smrad. Lastniki objektov so ţe pred časom oddali 

prošnjo za priključitev na kanalizacijo. V obravnavanem predlogu ne vidi tega območja, 

zato ga zanima, ali je ta priključitev v načrtu. Dodal je, da je pribliţno 15 metrov stran od 

objektov obstoječi kanalizacijski vod. V zvezi s tem bo dostavil vso dokumentacijo 

lastnika objekta, ţeli čimprejšnji odgovor in realizacijo rešitve tega problema. 

 

Boštjan Gradišar:  

- Obrazloţil je, da je šel plan kanalizacije po novih trasah, ki jih po tem obstoječem odloku 

niso mogli priključiti. Predlog je zabeleţil in se bo vključil v OPN. Dostavljeno 

dokumentacijo bodo proučili in zadevo poskušali na primeren način rešiti. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči, podţupan Bojan Homan, je v imenu predlagatelja povzel 

predlog amandmaja in dal na glasovanje naslednji  
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SKLEP:  

 

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

komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj.  

 

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

 

 

 

13. ODREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O VIŠINI IN 

NAČINU PLAČEVANJA VSTOPA IN KRATKOTRAJENGA PARKIRANJA NA 

JAVNIH POVRŠINAH V OBMOČJU ZA PEŠCE 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, načelnik Urada za gospodarstvo in 

gospodarsko javne sluţbe. V imenu predlagatelja odredbe je na predlog Statutarno pravne 

komisije predlagal spremembo in sicer se za besedo »naslednjih« doda besedo »začetih«. 

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija je podala pripombo, ki je bila s strani predlagatelja upoštevana.  

 

Komisija za finance se je seznanila s predlagano Odredbo o spremembah in dopolnitvah 

Odredbe o višini in načinu plačevanja vstopa  in kratkotrajnega parkiranja na javnih površinah 

v območju za pešce. Hkrati predlagajo, da občina naredi nek koncept, iz katerega bodo 

razvidni cilji, ki jih občina ţeli doseči. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo, je povedala, da se komisija strinja z 

Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o višini in načinu plačevanja vstopa in 

kratkotrajnega parkiranja na javnih površinah v območju za pešce s tem, da Občinska uprava 

zagotovi ustrezen nadzor nad izvajanjem odredbe.  

 

Komisija za KS se je seznanila s predlagano odredbo. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o višini in načinu plačevanja 

vstopa in kratkotrajnega parkiranja na javnih površinah v območju za pešce. 

 

Sprejeto z večino glasov (18 PRISOTNIH: 17 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 

 

 

14. ODREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O DOLOČITVI 

JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA, NJENA 

VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, načelnik Urada za gospodarstvo in 

gospodarsko javne sluţbe. V imenu predlagatelja odredbe je na predlog Statutarno pravne 

komisije predlagal spremembo in sicer se zadnji  stavek v prvem odstavku 2. člena Odredbe, 
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ki se glasi: »Parkirišče pri »Čebelici« je v času med 17.00 in 18.00 uro rezervirano za 

stanovalce, ki imajo v območju za pešce stalno ali začasno prebivališče.« črta. 

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija je podala pripombo, ki je bila s strani predlagatelja upoštevana.  

 

Odredbo so obravnavale Komisija za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo, 

Komisija za finance, Komisija za kmetijstvo ter Komisija za krajevne skupnosti in se z 

odredbo strinjajo.  

 

 

Jure Kristan:  

- Ni se strinjal z Markom Hočevarjem, da parkirišče pri Čebelici ni zasedeno s stanovalci.  

Predlagal je, da se razmisli o vseh modrih conah okoli mestnega jedra, ki naj se namenijo 

za stanovalce. Stanovalci pač parkirajo na tisti modri coni, ki jim je najbliţje do 

stanovanja. 

 

Predsedujoči, podţupan Bojan Homan, je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih 

površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja. 

 

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

 

 

 

15. SKLEP O PREKLICU SKLEPA O FINANCIRANJU LIST V MESTNI OBČINI 

KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave. Na mizo je bilo 

posredovano gradivo, v katerem se na podlagi mnenja Statutarno pravne komisije spreminja 

predlagani sklep.  

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija je podala pripombo, ki je bila s strani predlagatelja upoštevana.  

 

Komisija za finance in Komisija za krajevne skupnosti sta se seznanili s predlaganim 

sklepom. 

 

Mag. Drago Štefe:  

- Predlagal je, da se pripravi občinski akt, s katerim bi bilo omogočeno financiranje 

svetniških skupin in bi na ta način dosegli manjše razlike med listami in strankami.  
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Mitja Herak: 

- Za delovanje svetniških skupin je v veljavi Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin. 

Občina ne more sprejeti pravne podlage, da bi lahko financirali liste po 26. členu Zakona 

o političnih strankah. 

 

Predsedujoči, podţupan Bojan Homan, je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

1. Sklep o financiranju list v Mestni občini Kranj, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Kranj 

na svoji 12. seji, dne 18.02.2004, se razveljavi. 

2. Sklep o financiranju list v Mestni občini Kranj, sprejet na svoji 12. Seji Sveta Mestne 

občine Kranj, dne 18.02.2004, preneha veljati z dnem sprejema tega sklepa. 

 

Sprejeto z večino glasov (17 PRISOTNIH: 14 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

 

16. INFORMACIJA O VARNOSTNI PROBLEMATIKI NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE KRANJ ZA LETO 2010 

 

Informacijo sta predstavila Mitja Herak, direktor občinske uprave in Matjaţ Završnik, 

komandir Policijske postaje Kranj.  

 

Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila s predlagano informacijo. 

 

Irena Ahčin:  

- Glede varnosti so jo zanimali kriteriji oz. merila. Izpostavila je območje štadiona, kjer se 

je zadnje čase število nesreč povečalo. Vzroki so nepravilno projektirano kriţišče, 

neprilagojena hitrost, višina ţivih meja, povečanje prometa, neupoštevanje prometnih 

znakov. Drugo vprašanje je varno gibanje oz. varnih poti na območju štadiona. Nadzorni 

policist okraja je seznanjen s to problematiko. Ţelela je slišati stališče komandirja 

Policijske postaje Kranj.  

 

Beno Fekonja:  

- Zanimalo ga je, ali je za porast kaznivih dejanj v višini 11,3 % kriva gospodarska kriza in 

spremenjene ekonomske razmere na trgu; 

- V zvezi z varnostno situacijo je vprašal je, na katerem mestu na lestvici je Kranj v 

primerjavi z drugimi mesti 

 

Peter Zaletelj:  

- Vprašal je, kaj pomeni izneverjanje, ki je navedeno pri kaznivih dejanjih zoper 

premoţenje.  

 

Matjaţ Završnik:  

- Je glede stadiona povedal, da PP Kranj tedensko, mesečno spremlja dogodke, izstopajoče 

z varnostno problematiko na področju kriminalitete, javnega reda in prometa. Statistično 

to območje ne izstopa. Ob športnih dogodkih na štadionu je v okolici povečan promet, 

tako da PP Kranj sama poveča število policistov za spremljanje situacije in zagotavljanje 

čim boljših razmer. 
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- Glede porasta kaznivih dejanj je povedal, da smo priča trenutnim socialnim in druţbenim 

razmeram, vsekakor se lahko ugotovi, da ima tudi to določen vpliv. Vsakodnevno beleţijo 

tatvine goriva na bencinskih servisih, ki so povezane s tatvinami registrskih tablic, storilci 

niso domačini, ki jih je teţko odkriti. Glede na ekonomske razmere se pojavljajo tatvine 

prehrambenih artiklov. 

- Izneverjanje je določeno v 215. členu Kazenskega zakonika in sicer, kdor zastopa 

premoţenjske koristi kakšne osebe ali oskrbuje njeno premoţenje in zavestno ne izpolni 

svoje obveznosti ali dela v njeno škodo. 

 

Saša Kristan:  

- Navezala se je na odgovor, ki ga je prejela na svoje vprašanje, postavljeno na prejšnji seji. 

Fotografiji v odgovoru sta grozljivi, zato je vprašala, kako policija skrbi za red okrog 

Prešernovega gaja. 

 

Stane Boštjančič:  

- Izpostavil je intervju v časopisu Dnevnik – Stane Goršak, generalni direktor Policije, ki je 

navedel, da policisti, kar se prekrškov tiče ne smejo biti inkasanti, ampak je njihova prva 

naloga varnost prometa. Policisti bi se bolj posvečati črnim točkam in ne za vsako ceno 

vsakega kaznovati, ampak je izjavil da včasih tudi lepa beseda lepo mesto najde. Zanima 

ga, ali imajo v zvezi s tem dogovorjeno kakšno politiko oz. stališča, da se v Kranju 

ravnajo v skladu z njegovimi besedami. 

 

Jure Kristan:  

- Je postavil vprašanje glede drog in sicer, zakaj so v lanskem letu zasegli tako majhno 

količino. Vprašal je še, koliko celic imajo na PP Kranj in kakšna je moţnost, da se okajene 

ljudi pelje na streznitev na postajo.  

 

Nada Mihajlović: 

- Je vprašala, kako se ocenjuje varnost lokalov, kot so pošta, banka, zlatarna, ki so tudi 

lahke tarče tatov. 

 

Mag. Drago Štefe:  

- Opozoril je, da v Prešernovem gaju policistov ni. Predlagal je občinski upravi, da bi na 

tem območju več reda naredilo občinsko redarstvo. 

 

Matjaţ Završnik:  

- Situacijo v Prešernovem gaju spremljajo in določajo varnostno bolj obremenjena območja, 

med katera sodi območje Prešernovega gaja in avtobusne postaje v Kranju. Z ustrezno 

organizacijo poskušajo preprečevati podobne situacije, kar je zelo izrazito ob letni 

turistični sezoni, ob koncu šolskega leta. V teh obdobjih načrtujejo dodatne ekipe, patrulje 

in preprečujejo take zadeve. 

- Glede na izvajanje Staneta Boštjančiča je povedal, da gre razvoj policije h kvalitetnim 

ukrepom, nadomeščati vse kvantitetne ukrepe. Policijske kontrole so na točkah, kjer je 

največ prometnih nesreč oz. so posledice največje. Svoje delo prilagajajo načelu 70:20:10 

v odstotkih kot v preteklih letih. S 1.7.2011 začne veljati nova zakonodaja, ki je usmerjena 

v kvalitetne ukrepe, da se odstrani s ceste najhujše kršitelje, potencialne morilce v cestnem 

prometu. 

- Glede količine droge zaseţene v lanskem letu je povedal, da ta podatek niha iz leta v leto. 

S kriminalističnimi ukrepi se poskuša spremljati in nadzirati situacijo ter ko je dovolj 

pogojev iti v akcijo. Vsako dnevno se srečujejo z vsem spektrom prepovedanih substanc. 



34 

 

- Glede izpostavljenih lokalov, kot so banke in pošte, je prvo potrebna preventiva in sicer 

ustrezno tehnično in fizično varovanje. 

- PP Kranj razpolaga z določeno ekipo policistov, tako da jih je potrebno primerno 

razporediti glede na vse dejavnike po območju, ki jih postaja pokriva. Vedno pa so 

dosegljivi na telefonski številki. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 

2010. 

 

Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 

 

 

 

 

17. POROČILO O OPRAVLJENEM DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA 

PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 

2010 

 

Uvodno poročilo sta podala Nada Bogataj Krţan, načelnica Urada za druţbene dejavnosti in 

Mile Hodnik, predsednik Lokalne akcijske skupine. Izpostavil je, da so v tem projektu pobrali 

11.000 igel, trenutno urejujejo park pri avtobusni postaji, kjer so jih našli 700. 

 

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

da se je komisija seznanila s poročilom o opravljenem delu LAS za preprečevanje zlorabe 

drog v mestni občini Kranj za leto 2010. LAS naj pripravi kazalnike, po katerih bi se v 

prihodnje izvajala analiza stanja odvisnosti v mestni občini Kranj. 

 

Jure Kristan:  

- Je pohvalil delovanje skupine. Občinski upravi je predlagal v razmislek, da v dogovoru z 

Zdravstvenim domom Kranj, da se izvajanje pomoči odvisnikom oz. za metadonski center 

najde večji prostor od obstoječega. 

 

Alojzij Ješe:  

- Je predlagal, da bi se izdelal program za pomoč staršem in mlajšim otrokom v smeri 

preventive, pri čemer bi lahko pomagali ozdravljeni narkomani. 

 

Po končani razpravi se je podţupan Bojan Homan za njegovo delo zahvalil Miletu Hodniku in 

dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o opravljenem delu LAS-a za 

preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2010. 

 

Sprejeto z večino glasov (20 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 



35 

 

NADALJEVANJE 2. TOČKE: VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV 

SVETA 

 

Alenka Primoţič: 

 Zmotilo jo je, da nekaj kolegov svetnikov pride na sejo, se podpiše na listo prisotnosti in 

potem kmalu odide. Vprašala je ali bi lahko glasovali o tem, da se člani sveta podpišejo na 

začetku in na koncu seje. 

 

Alojzij Ješe: 

 Dal je pobudo, ki naj bi jo svetniki izglasovali, da bi se na Laborah, v Medvodah in v 

Zbiljah postavili usmerjevalne table za Mavčiče. Ker je cesta drţavna bi se bilo potrebno 

obrniti na drţavo;  

 Povedal je da bo v pisni obliki dal vprašanje o dokončni ureditvi breţine Save pod hišo 

Savska cesta 10. Občinski upravi je ţe dalj časa poznana problematika breţine reke Save 

pod hišo Savska cesta 10. Gre za edini objekt ob reki Savi v Kranju, ki je ob vsaki 

povodnji poplavljen. Reka se zajeda v breţino, odnaša zemljo in ţe ogroţa temelje stavbe. 

Dosedanje stališče občinske uprave je bilo, da je za reševanje tega vprašanja pristojna 

ARSO. V lanskem letu naj bi občinska uprava na ARSO podobno kot ob prejšnjih vodnih 

ujmah zgolj poslala dopis, da se na omenjenem objektu dela škoda. ARSO je v lanskem 

letu financirala izdelavo projekta sanacije omenjene breţine, toda v smeri dejanske 

izvedbe sanacijskih del se ni naredilo ničesar. Stanje je torej takšno, da MO Kranj 

odgovornost za sanacijo prelaga na ARSO, ARSO pa to odgovornost zavrača. V vmesnem 

času škoda na nepremičnini narašča. Ne glede na različne razlage o pristojnosti je 

vendarle dejstvo, da je v konkretnem primeru izkazana neposredna nevarnost za ţivljenje, 

zdravje in premoţenje občanov Kranja, ki so lastniki omenjenega objekta in v njem ţivijo. 

Vprašanje: kaj namerava občinska uprava ukreniti za to, da bi odpravila omenjeno 

nevarnost?  

 

Evstahij Drmota: 

 Povedal je, da se v občini Kranj pripravlja obisk s strani Direkcije za ceste in vprašanje 

svetnika Ješeta se lahko zastavi ob tem obisku.   

 Ţelel je pisni odgovor o tem kaj se je dogajalo s starim kamnolomom na gradbišču dvorca 

Jelen, o čemer so se pogovarjali na komisiji za prostorsko urejanje in gospodarsko 

infrastrukturo.  

 

Mag. Drago Štefe: 

 Povedal je, da je v decembru opozoril na svinjarijo med Planetom Tuš in pokopališčem. V 

pol leta na tem ni bilo nič narejenega. Ponovno je prosil, da se zadeva preveri in tudi 

ukrepa.  

 

Podţupan Bojan Homan je poudaril, naj se občinska uprava s to pobudo aktivno ukvarja v 

poletnih mesecih. 

 

Saša Kristan: 

 Zahvalila se je za odgovor glede Prešernovega gaja in poudarila da se ji zdi odgovor 

preveč pavšalen. V njem ni zasledila kaj bo narejenega, da do takega stanja, kot je na sliki 

ne bo več prihajalo. Prosila je, da se občinska uprava potrudi in da konkretnejši odgovor.  

 Slovenija v teh dneh praznuje 20 obletnico samostojnosti, zato je poudarila, da upa, da bo 

občinska uprava poskrbela za primerno okrasitev, kar pomeni izobešene zastave po mestu. 

Do sedaj je bilo glede zastav zelo siromašno. 
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Evstahij Drmota 

 Povabil je vse svetnike in svetnice na glavno drţavno proslavo v Ljubljano. 

 

Saša Kristan: 

 Povabila je vse, da se v petek v Straţišču udeleţijo praznovanja dneva drţavnosti, ki se 

začne ob 19. uri. 

 

Marko Hočevar, načelnik urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe: 

 Povedal je, da se stanje v Prešernovem gaju izboljšuje, nadzor se opravlja, rešitev je pa v 

tem, da bo še več nadzora in tudi popoldansko čiščenje. Čiščenje se izvaja enkrat na dan 

zjutraj, stanje na sliki je nastalo preko noči. V tem trenutku pa si ne upa naročiti 

koncesionarju, da bi čistil še popoldan, ker se bo za to potrebovalo bistveno več sredstev. 

 

Saša Kristan: 

 Zanimalo jo je ali se ne da organizirati, da bi gaj čistili preko javnih del.  

 

Marko Hočevar, načelnik urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe: 

 Povedal je, da ste izkušnje ţe imajo, vendar se niso izkazale za dobro rešitev. Koncesionar 

pa vsakodnevno čisti in če čiščenje ni v redu se jim lahko odbije od računa. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

 Povedal je, da je bilo s Komunalo Kranj dogovorjeno, da nabavi 200 novih zastav z 

drogovi in da se razobesijo. Naročil je Marku Hočevarju da preveri na Komunali Kranj 

kako je s tem naročilom. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Povedal je, da je Oldhamska cesta v Kranju ena najbolj obremenjenih. Na vsakem drogu 

je gumb, ki lahko ustavi promet, zaradi česar prihaja do zastojev in tudi naletov 

avtomobilov. Vprašal je, da se lahko te gumbe odstrani in da pešci počakajo na zeleno luč, 

tako bi lahko bil od Adriatica do kroţišča zeleni val.  

 

Podţupan Bojan Homan: 

 Prosil je, da se to preveri in uredi. 

 

Irena Ahčin: 

 Pridruţila se je pobudi svetnika Ješeta glede nabreţin. Prosila je, da se pregleda tudi 

Rupovščica, ki vsakodnevno odnaša kmetijsko zemljišče. Ţelela je pisni odgovor kako je 

z Rupovščico od mosta, kjer se zdruţi s Kokro in do konca Ilovke, kako je s statusom 

tega. 

 Zanimalo jo je kako je z anketo in kdaj bodo prejeli odgovore glede ankete in kako, da se 

je uprava ponovno odločila, da ponovno vpraša kako je z elektronskim in navadnim 

pošiljanjem gradiva. Zadnjič je opozorila, naj se svetnike najprej elektronsko opremi, 

potem pa naj se gradivo pošilja samo elektronsko, vendar odgovora takrat ni prejela. 

 

Joţe Lombar: 

 Glede Rupovščice je povedal, da ima v najemu zemljišče, ki ga odnaša. Pojasnil je, da so 

si stanje ogledali iz vodne skupnosti, v naslednjem tednu se bo uredila struga Rupovščice 

na odseku za katerega je spraševala svetnica Ahčinova. Tako da je v naslednjem mesecu 

pričakovati stroje na tem področju. 
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Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

 Povedal je, da je razočaran nad rezultati ankete. Za pripravo gradiva je potrebno ogromno 

papirja, tonerjev stroškov, po seji pa vedno ostane ogromno gradiva na mizi. 5 svetnikov 

se strinja s tem, da bi prejemali gradivo samo po elektronski pošti in še 2, če bi imela 

opremo in znanja. 

 

Beno Fekonja: 

 Povedal je, da je ob anketi napisal opombo in  razmišljati bi morali v tej smeri. Vsa 

gradiva se ne morejo dobiti v elektronski obliki, kot je na primer gradivo za proračun, ki 

je preobseţno. Manjša gradiva, ki je na par straneh pa se lahko pošilja po elektronski 

pošti. Upoštevati je potrebno tudi to, da se to ne da vsiliti vsem, ampak je potreben 

individualen pristop, anketa tako ni prava metoda. Opozoril je še na teţavo, da je dvorana 

tehnološko slabo opremljena. 

 

Saša Kristan: 

 Povedala je, da je bilo ţe v prejšnjem mandatu postavljeno vprašanje glede otočka pri 

porodnišnici iz smeri Kokrice desno. Tudi če je to drţavna cesta naj občina vztraja na 

rešitvi.  

 

Marko Hočevar, načelnik urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe: 

 Pojasnil je, da se bo to uredilo z rekonstrukcijo Kidričeve ceste, ki se pribliţuje. O tem se 

bodo pogovarjali na sestanku s predstavniki Direkcije za ceste. 

 

Podţupan Bojan Homan: 

 Zaključil je sejo in se svetnikom zahvalil za prisotnost. Povedal je še, da jih v štirinajstih 

dnevih čaka še ena seja, ki so jo izglasovali na seji, za katero pa bodo morali zagotoviti 

prisotnost. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.15. 

 

 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 
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