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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

19. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 14.11.2012, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Mohor Bogataj. 

 

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

Stanislav Boštjančič, 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, Jože Lombar, mag. Andrejka Majhen, Nada Mihajlović, 

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

Andrej Šušteršič, Gregor Tomše, dr. Andreja Valič Zver, Klemen Valter, mag. Igor Velov, 

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

 

Odsotna je bila svetnica mag. Alenka Bratušek.  

 

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

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

vodja Splošne službe v Uradu direktorja, Sašo Govekar – vodja Službe za tehnične zadeve ter 

zaščito in reševanje, dr. Mitja Pavliha – načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe, Daša Meglič – strokovna sodelavka v Uradu za družbene dejavnosti, Brane Šimenc - 

načelnik Projektne pisarne, Boštjan Gradišar – načelnik Urada za okolje in prostor, Robert 

Zadnik – Medobčinski inšpektorat Kranj, Milena Bohinc in Svetlana Draksler – analitika v 

Uradu direktorja in Alenka Podbevšek – predsednica Nadzornega odbora MOK. 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je povedal, da so člani sveta prejeli na mize seznam 

sklepov delovnih teles Sveta MOK, osnutek sklepov Nadzornega odbora Mestne občine 

Kranj, odgovore na svetniška vprašanja, svetniško pobudo in predlog, sporočilo za javnost, ki 

ga posreduje Nadzorni odbor Mestne občine Kranj, kadrovsko A. zadevo – Soglasje k 

imenovanju direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj, novo Premoženjsko D. zadevo – 

Nakup opreme Layerjeva hiša, popravek k 5. točki Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne 
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občine Kranj, spremembo k 6. točki Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej.  

Zaradi številnih pripomb je z dnevnega reda umaknil 7. točko dnevnega reda Pravilnik o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in 

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

članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov. Ostale točke dnevnega reda se 

smiselno preštevilčijo. 

Če v skladu s 100. členom Poslovnika Sveta MOK na predlog odloka v prvi obravnavi ne bo 

bistvenih vsebinskih pripomb, bo predlagal, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej  obravnava in sprejme po skrajšanem 

postopku. 

Na mizo je posredovana dopolnitev k 8. točki Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin 

v Mestni občini Kranj in dodatno gradivo k 9. točki Predlog Sklepa o določitvi cene vzgojno-

varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta. 

 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 10.10.2012 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 – 1. obravnava 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj – 1. obravnava 

6. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej - 1. obravnava  

7. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v Mestni občini Kranj 

8. Predlog Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s 

koncesijo Dobra teta 

9. Novelacija Zagonskega elaborata programa GORKI - 2. faza, november 2012 

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 

VZDRŽAN). 

 

 

Podžupanja Nada Mihajlović je seznanila svetnike, da so po dobrem letu dni zaključili z 

vsemi vsebinami, elaborati in dokumenti za ustanovitev Gorenjske univerze. Vso 

dokumentacijo je predala mag. Branku Grimsu za postopek, ki se bo vodil v Državnem zboru 

RS.  
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 18. SEJE SVETA Z DNE 10.10.2012 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 18. seje Sveta Mestne občine Kranj je podal Mitja Herak, direktor 

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

 

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

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 18. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 10.10.2012 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

Soglasje k imenovanju direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj 

 

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

volitve in imenovanja.  

 

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

 

SKLEPA:  

 

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

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

dobo štirih let.  

 

2. Svet Mestne občine Kranj ne daje soglasja k imenovanju kandidata Marka Bohinca, 

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

štirih let.  

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

 

3.   PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Darilna pogodba – Poslovni subjekt LF3M d.o.o., Ljubljanska cesta 24a 4000 Kranj 

 

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

javne službe. 

 

Stališča komisije: 
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Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. A, se z njim 

strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj sprejme v dar ter popolno in nepreklicno last pet (5) parkirnih 

avtomatov, od tega štiri (4) na Slovenskem trgu ter enega (1) na Bleiweisovi cesti v Kranju. 

Na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca z dne 6.11.2012 znaša vrednost predmetnih 

parkirnih avtomatov, ki so predmet darilne pogodbe, 9.900,00 EUR. Vse stroške postopka, 

davek na promet premičnin in vse stroške iz darilne pogodbe nosi Mestna občina Kranj. 

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

 

 

 

B. Sanacija usada ob cesti Trstenik - Orle 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne.  

 

Stališče komisije:  

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. B, se z njim 

strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Razprava:  

 

Vlasta Sagadin:  

- Zanimalo jo je, ali je to edina škoda, ki je nastala zaradi zadnjih obilnih padavin, ki jo je 

treba sanirati takoj iz proračunske rezerve. 

 

Sašo Govekar, vodja Službe za tehnične zadeve ter zaščito in reševanje, je povedal, da je 

komisija, imenovana s strani župana, začela popisovati škodo v Mestni občini Kranj. 

Prioritete so/bodo določene, vrednost škod predstavlja okvirno 150.000 – 200.000 €. Druga 

največja škoda je nastala na mostu na Ovčanah, kjer je edina nujna nevarnost za ljudi in 

premoženje. Most je statično nestabilen, zanj je naročena statična presoja in okvirna vrednost 

del. Problematičen je potok Veverica v Goričah, kjer je ogroženo nekaj hiš v bližnjem naselju. 

V Struževem bo potrebno trajno sanirati spodnji nasip. Z gasilsko brigado, prostovoljnimi 

gasilskimi društvi in ostalimi enotami civilne zaščite so uspešno sanirali področje črpanja 

vode v Savski loki, tovarne Zvezda, bivše Planike, Iskreemeco in tamkajšnjih stanovanjskih 

blokov. Popis škode bo znan v sedmih dneh, občina bo poskušala znotraj proračunske rezerve 

sanirati določene zadeve še v tem letu, druge pa v letu 2013.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  
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Iz sklada proračunske rezerve Mestne občine Kranj se zagotovi 40.000,00 EUR za sanacijo 

usada na cesti Trstenik – Orle. 

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

 

 

C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012 – 

dopolnitev 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

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

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

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagane sklepe. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. C, se z njim 

strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2012. 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

D. Nakup opreme Layerjeva hiša 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave. 

 

Stališče komisije:  

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. D, se z njim 

strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Razprava:  

 

Jure Kristan:  

- Vprašal je, ali občina ve, koliko opreme ima in kje je shranjena glede na več javnih 

zavodov, ki jo posedujejo. Krajevne skupnosti, določena društva, bi si jo mogoče kdaj 

izposodili, ne pa da se kupuje nova oprema. 
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Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je bilo lansko leto nabavljene več 

opreme za delovanje Stolpa Škrlovec, Gradu Khislstein, Stolpa Pungart. Za Škrlovec je 

oprema popisana, shranjena, ve se pod kakšnimi pogoji se lahko odda. V Layerjevo hišo je 

bila oprema naknadno vgrajena in nabavljena, zagotoviti sta jo morala upravljavca. 

 

Irena Ahčin:  

- Zanimalo jo je, kaj bo upravljanje Layerjeve hiše prineslo Zavodu za turizem. Priloženega 

ni poslovnega poročila Puharta.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da bodo v proračunu zagotovili dodatna 

sredstva za delovanje in obratovanje Layerjeve hiše in bodo namenjena zaposlitvam, če želijo 

preprečiti vračilo evropskih sredstev. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Želela je prejeti poročilo Puharta v zvezi z delovanjem Layerjeve hiše: koliko dejavnosti 

se je odvijalo, koliko prireditev in koncertov so izvedli. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da ta poročila obstajajo, redno se poroča 

skrbniku pogodbe na Ministrstvo za kulturo. Kdor to poročilo želi, se mu lahko pošlje po 

elektronski pošti. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj iz proračunske postavke 240102 Splošne proračunske rezervacije – svet, 

proračun Mestne občine Kranj za leto 2012, konta 409000 Splošna proračunska rezervacija, 

prerazporedi sredstva v višini 68.000 EUR na podprogram programske klasifikacije 14039002 

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, NRP 41000001 Nakup opreme Layerjeve  hiše, 

postavko 170303 Turizem, konto 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam 

in ustanovam  za nakup opreme Layerjeve hiše.  

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2013 – 1. 

OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo sta podala župan Mohor Bogataj in načelnik Urada za finance, Mirko 

Tavčar. 

Priprava tega gradiva je potekala praktično od konca pomladi, potrebno pa je povedati, da 

smo gradivo pripravljali v okoliščinah in času, ki s preteklimi pripravami ni primerljiv.  

OSNOVNI PODATKI: 

 Prihodki in drugi prejemki:                 51.099.891€ 

 Odhodki in drugi izdatki:                    60.455.625€ 
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 Razlika med prihodki in odhodki:      - 9.355.734€ 

 Vir za pokrivanje negativne razlike med predvidenimi prihodki in odhodki je 

predvideno zadolževanje do višine 7 mio € (predvsem za GORKI in vodovod Bašelj –

Kranj), vir za preostalo razliko pa so predvideni ostanki sredstev na računih proračuna 

konec l.2012. 

 

Tekoči odhodki: Od skupno dobrih 60 mio € vseh odhodkov je kar 37,6 mio € (62,2%) 

namenjeno tekočim odhodkom in transferom: 

 transfere javnim zavodom 9,1 mio € 

 plačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno vrtcev 7,4 

mio € 

 socialno varstvo 2,1 mio €. 

 

Investicijski odhodki - NRP: Za investicijske odhodke in transfere je v proračunu namenjeno 

22,8 mio. V načrtu razvojnih programov je za investicijske projekte predvideno skupaj dobrih 

24 mio € (v vključeni so tudi pripadajoči tekoči odhodki). V okviru projektov je največ 

sredstev predvidenih za projekte:  

 GORKI                                                                     10.667.653 € 

 vodovod Bašelj Kranj                                                 2.071.094 € 

 obnova ulic mestnega jedra - 2. faza                         1.482.841 €  

Vključno z mostom čez Kokro, ureditev dostopa do rovov pod mestnim jedrom in 

izgradnjo objekta Kostnica. 

 vzdrževanje in obnove šol                              600.000 € 

 investicijski transferi šolam                                             291.070 € 

 medgeneracijski center                                                472.000 € 

 lokacijski načrt Pševo                                                 450.000 € 

 zbirni centri, ekološki otoki                                                  420.000 € 

 Pot na Jošta                                                                   300.000 € 

 investicijski transferi vrtcem                                                  300.000 € 

 kolesarska mreža                                                                     127.000 € 

 projekti na področju krajevnih skupnosti 

 

Investicije, ki jih zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso uspeli uvrstiti v proračun: 

-obnova stavbe nekdanje Ekonomske šole, 

-obnova odseka Koroške ceste, na delu od Gorenjske banke, do semaforskega križišča, 

-komunalna infrastruktura Britof- Predoslje-Suha in Mlaka, 

-Vrtec Čirče,  

-obnove vodovodov in kanalizacij. 

Občina še ni prejela od pristojnega ministrstva odgovora za projekt GORKI, na tem se dela 

intenzivno. Če občina ne bo prejela odgovora do druge obravnave proračuna, bodo morali v 

začetku naslednjega leta iti v rebalans proračuna. 
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Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance, je dodal, da bodo med prioritetne v drugo 

obravnavo uvrščeni še projekti: 

 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr: ocenjena vrednost investicije 777.564 €, sredstva 

lastne udeležbe v vrednosti 108.883€ bo zagotovilo OZG (drugi izredni nedavčni 

prihodki). 

 Energetska prenova OŠ Predoslje: ocenjena vrednost investicije 777.564 €, lastna 

udeležba 136.723 € za razliko so predvidena EU in sredstva iz državnega proračuna in 

 izgradnja nove cestne povezave Hotemaže-Britof. MOK je dolžna sofinancirati 

izgradnjo pločnika in kolesarske steze ter javne razsvetljave v krožišču Britof. Za ta 

namen bodo odhodki proračuna povečani za 124.824 €. 

Prva dva projekta sta prijavljena na razpis za EU sredstva, za cesto Hotemaže – Britof pa so 

bili prejšnji teden s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor obveščeni, da je ta 

investicija uvrščena v proračuna za l. 2013. 

 

 

Stališča komisij: 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

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

predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani odlok. 

 

Nataša Robežnik predsednica Komisije za turizem: 

Komisija za turizem se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 

– v delu, ki se nanaša na turizem – 1. obravnava. 

V proračunu za leto 2013 naj se zagotovijo sredstva v višini 150.000 EUR za tri zaposlene in 

izvajanje programa Layerjeve hiše. 

 

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

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim 

Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 in ga v okviru svojih pristojnosti 

podpira. 

 

Mag. Branko Grims, Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila s predlaganim gradivom in ga v delu, ki zadeva delovno področje 

komisije, podpira. 

 

Alojzij Ješe, podpredsednik Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s proračunom  Mestne občine Kranj za leto 2013 ( 1. 

obravnava) in nanj  nima pripomb.  

 

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

1. Podpiramo osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 z naslednjimi 

pripombami: 

 Do druge obravnave proračuna za leto 2013 naj uprava dopolni DIIP s potrebami 

(opisno in številčno) po prioriteti, katera dela je potrebno nujno izvesti npr. zaradi 
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zagotovitve higiensko-zdravstvenih pogojev, katera zaradi energetsko potratnih 

objektov in ostalo ter da se v obrazložitvi proračuna obrazloži povezava med DIIPom 

in proračunom za leto 2013. 

2. Pobuda komisije je, da uprava za posamezno šolo za leto 2011 pripravi pregled virov s 

področja tržne dejavnosti in za kaj je posamezna šola ta sredstva porabila. 

 

Mag. Janez Frelih v imenu Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se je strinjala s predlaganim gradivom s tem, da se ponovno preuči možnost 

uvrstitev NRP Agromehanika v proračun 2013. 

 

Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu MOK za leto 2013 predlaga Svetu mestne 

občine Kranj njegov sprejem.  

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strina s predlaganimi sklepi, ki se nanašajo na Odlok o 

proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 – 1. obravnava. 

 

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

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 – 1. 

obravnava in z njim soglaša. Dana je bila pripomba na NRP pokopališče, ki naj se razdeli na 

mestno pokopališče Kranj in pokopališče v Bitnjah. 

 

Razprava:  

 

Mag. Branko Grims: 

- V imenu svetniške skupine SDS je napovedal polno podporo obravnavanemu proračunu, 

osebno je vesel nekaterih projektov. Državni proračun je varčevalen zaradi prevelike 

porabe, v zadnjem trenutku je bilo doseženo da je vanj uvrščena cesta Hotemaže – Britof, 

krožišče v Šenčurju. Projekt Gorki je dobil najvišjo oceno Vlade RS, kar pomeni da je 

pomemben, pripravljen in da so zanj zagotovljena vsa potrebna sredstva, kot rezervacija v 

občinskem proračunu. V zvezi s tem projektom se zgodba še zapleta na Ministrstvu za 

kmetijstvo in okolje. Izrazil je upanje, da bo upoštevana jasno izražena volja vlade in da 

Kranj v kratkem prejme pozitivno pogodbo ter se s tem za Kranj začne uresničevanje teh 

izjemno pomembnih projektov. 

 

Mag. Andrejka Majhen:  

- V imenu svetniške skupine DeSUS je zaprosila koalicijo in občinsko upravo za prevetritev 

nekaterih postavk za pomoč energetsko sanacijskem programu Doma starostnikov na 

Planini, ki bodo za ta namen pridobili evropska in državna sredstva. 

 

 

Župan Mohor Bogataj je glede Doma upokojencev Kranj povedal, da so zadeve kritične, v 

bližnji prihodnosti naj bi skrb za starejše postala pristojnost občin. Del teh sredstev bi uvrstili 

v proračun za leto 2014. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Zahvalila se je za odziv na pobudo svetniške skupine Liste Hermine Krt. 
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Mag. Andrej Šušteršič:  

- DIIP za OŠ Orehek je narejen, terminski plan tudi, v proračunu pa za to ni predvidenih 

sredstev. Ta šola ima še vedno azbestno streho. Ob že izdelanih DIIP-ih za osnovne šole je 

predlagal, da se v proračunu zagotovijo tista minimalna sredstva za izvajanje obnov 

osnovnih šol. Vprašal je, kako naprej glede na porast rojstev otrok v tem okolišu. 

- Ugotovil je, da ni izdelane neke metodologije oz. nekih kriterijev za razdelitev sredstev 

krajevnim skupnostim. Predlagal je, da naj bo za leto 2014 metodologija za razdelitev 

sredstev KS pregledna. 

 

Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne, glede obnov osnovnih šol je povedal, da je želja in 

potreb veliko, na drugi strani pa premalo sredstev. Za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 

je namenjenih 600.000 €, prioritetna lista pri načrtovanju investicij v prihodnjih letih je 

zagotavljanje sanitarno higienskih razmer, učinkovitejše energetsko stanje objektov in ostalo. 

Po teh kriterijih so bila razdeljena sredstva. Za OŠ Orehek je načrtovano, da bo v letu 2014 

zamenjana salonitna kritina in energetska sanacija pročelja starega objekta. 

 

Mag. Janez Frelih, podžupan, je glede krajevnih skupnosti odgovoril, da so le-te v različnih 

položajih. Mestne KS za vzdrževanje komunalnih objektov in naprav ne dobijo sredstev, zato  

podeželske KS, če gledajo globalno, dobijo sredstva za vzdrževanje komunalnih objektov in 

naprav. Tudi pri podeželskih KS so razlike, nekatere so dale te objekte v upravljanje 

Komunali Kranj, druge same vzdržujejo in zato dobijo več sredstev. Krajevne skupnosti same 

načrtujejo sredstva za delovanje, nekatere plačajo nagrade svojim svetnikom, nekatere pa ne. 

S tega vidika je težko ocenjevati realno sliko, katere krajevne skupnosti porabijo več ali manj 

za iste stvari. V osnovi so kriteriji za dodelitev globalnih sredstev enaki za vse krajevne 

skupnosti, to so kriteriji po številu prebivalstva, po velikosti teritorija, po številu naselij. 

 

Alojzij Potočnik:  

- Za realizacijo proračuna se morajo zahvaliti predvsem Kranjčanom in Kranjčankam. To je 

že drugi ali tretji zaporedni proračun, s katerim se gre z dolgom na dolg, česar se v teh 

letih varčevanja premalo zavedajo. Opozoril je tudi na zniževanje razvitosti Gorenjske 

regije v primerjavi z ostalimi regijami. 

 

Beno Fekonja:  

- Glede vlaganj v športno infrastrukturo in trenutno situacijo tribune na štadionu je 

predlagal, naj se izdela konkreten projekt, da bi se stara tribuna in garderobe pod njo 

obnovile v celoti. Če je taka odločitev občinske uprave, potem naj se sredstva za obnovo 

tribune uvrsti v proračun. 

- Zelo potrebno je izdelati nadstrešnico nad tribuno Hribček, ker bo obstoječa najbrž 

propadla. Predlagal je, da se ta NRP uvrsti v proračun. 

- Potrebe za ureditev pogojev za nogometaše na stadionu so velike, izdelani so bili že 

projekti in rezervirana sredstva, vendar se to ni izvedlo. Pogoj Nogometne zveze Slovenije 

je, da za igranje v prvi nogometni ligi 2014 potrebujejo reflektorje na glavnem igrišču na 

štadionu, katere so pripravljeni sofinancirati in čaka na postavki 100.000 €. Predlagal je, 

da se pripravi projektna dokumentacija, pridobijo gradbeno dovoljenje, se poiščejo 

dodatni finančni viri. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- Prešernovo gledališče Kranj je na podlagi sklepa mestnega sveta dobilo v upravljanje 

Škrlovec. V skladu s tem je bil dan zahtevek za dodatna sredstva in še vedno manjka 

30.000 €. Občinski upravi je predlagal, da zadevo prouči do naslednje seje. Razmisli naj 



11 

 

se o tem, da bi se računovodsko gledano Škrlovec vodil ločeno od Prešernovega 

gledališča. Upošteva naj se dejstvo, da so bila za obnovo Škrlovca pridobljena evropska 

sredstva, zato morata biti po pogodbi dva zaposlena. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo je predlagala, da uprava do 

prihodnje obravnave proračuna vanj vgradi povezavo med DIIP-om za osnovne šole in 

obstoječim proračunom. DIIP naj se opremi s prioritetam, kaj je za Kranj pomembno, da 

se v šolah zgodi in v kakšni časovnici. 

- Predlagala je, da se v dokument, ki nosi naslov: merila za dodelitev sredstev KS,  merila v 

resnici navedejo in znesek za posamezno krajevno skupnost. Vrednosti postavk po KS naj 

se seštejejo in transparentno prikažejo. 

- Predlagala je, da se prikažejo dejavnosti občine v deležih v celotnem proračunu npr. šport, 

kultura,… 

 

Mag. Igor Velov:  

- Do danes ni dobil odgovora, kako je s strategijo, ki je bila sprejeta do leta 2023. Proračun 

tudi ni pripravljen v skladu s strategijo. 

- Razlog za zadolževanje je projekt Gorki in v letu 2011 se je občina zadolžila 10 mio €. 

Poraba sredstev za ta namen v letih 2011, 2012 in 2013 je pa manj kot 10 mio €. Zakaj 

občina predvideva zadolževanje v letu 2013 za dodatnih 7 mio €? 

- Za plače je predvideno 5 % zmanjšanje. Najkasneje do druge obravnave proračuna želi 

primerjavo 2010, 2011 in predvideno 2012, koliko denarja je šlo iz mase plač za tisto, kar 

je izven osnovne obveznosti delodajalca: za razna mentorstva, povečane obsege del in 

uspešnost. 

 

Nada Mihajlović: 

- V uvodnem dokumentu so zapisane investicije, ki zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 

niso uvrščene v proračun. Želela je, da se dopolni s projektom RVŠVC, ki ima veljavno 

gradbeno dovoljenje do januarja 2013 in predlagala, da se januarja zaprosi za podaljšanje 

gradbenega dovoljenja. 

 

Irena Ahčin:  

- Opozorila je, da pri Gorenjskem muzeju ni postavke za vse to, kar bodo danes s sklepom 

tega sveta dobili v upravljanje. Pri Layerjevi hiši ni postavke za plače in pri Gradu 

Khiselstein ni postavke za saniranje pomanjkljivosti. Vprašala je, kje je 150.000 € 

sredstev za plače pri Zavodu za turizem.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je glede zaposlitev v Layerjevi hiši in gradu 

Khiselstein povedal, da trenutno še nimajo odgovorov na vprašanja, ali morajo biti te 

zaposlitve stalne, ali so lahko preko javnih del, krajši delovni čas, študentsko delo, ali je lahko 

prenos delovnega mesta iz Gorenjskega mesta, ali novo delovno mesto. Odgovorov ne dobijo 

od skrbnikov pogodb. Konkretno bo letno gledališče Khiselstein in gostinski obrat stal 

100.000 do 130.000 € letno, za plače 40.000 €, za Layerjevo hišo pa še ni podatka. Do 

naslednje obravnave bodo sredstva za plače pri Zavodu za turizem zagotovljena v proračunu. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Občinska uprava nima projektnega vodenja, zato tudi ni razvidno kolikšen del stroškov pri 

posameznih zavodih pokrijejo sami, kolikšen del stroškov pa prispeva občina. Narediti je 

potrebno vsebinski premik. 
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- Predlagala je, da se seštejejo vse postavke, ki se tičejo te hiše (investicije, računalniška 

oprema, materialni stroški, stroški delavcev, stroški pogodb o delu, svetovalnih pogodb, 

vseh stroškov dela), kar naj se do naslednje seje posreduje mestnemu svetu.   

 

Peter Zaletelj:  

- Razmerje med prihodki in odhodki kaže, da za investicije ostaja zelo malo. Strategija 

Mestne občine Kranj je bila narejena v nekem drugem času, ko je bila pričakovana rast 

prihodkov, razvoj, boljše pogoje za investiranje. Dogovoriti se morajo za vrstni red 

prioritet, najpomembnejši je projekt Gorki. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Predlagala je, da bi po ogledu tribun in oceni strokovnjaka, ki bi finančno ovrednotil 

obnovo stare tribune, pripravili do naslednje obravnave proračuna uvrstili v proračun 

postavko za začetek obnove tribune.  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da po oceni strokovnjaka stane obnova kopalnice v stari 

tribuni okrog 40.000 €, so pa štiri kopalnice. 

 

Mag. Janez Bohorič: 

- Opozoril je, da je potrebno budno, gospodarno, vsebinsko spremljati proračun in smotrno 

korigirati strategijo. 

 

Ludvik Kavčič:  

- V proračunu je nekaj sredstev namenjenih za malo gospodarstvo, katere večino dobi BSC. 

Prav bi bilo, da se del sredstev nameni Območno obrtno-podjetniški zbornici Kranj, ki se 

prav tako ukvarja z izobraževanjem samozaposlenih, organizira predavanja, skratka 

pomaga malemu gospodarstvu. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 z obrazložitvami v 

prvi obravnavi.  

2. Sprejme se osnutek načrta razvojnih programov za obdobje od l. 2013 do l. 2016. 

3. Sprejme se osnutek kadrovskega načrta za l. 2013. 

4. Sprejme se osnutek programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Kranj in kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2013. 

5. Sprejme se osnutek programa pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2013.  

6. Sprejme se osnutek finančnega načrta stanovanjskega sklada za l. 2013 z 

obrazložitvijo.  

7. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno 

dejavnost za l. 2013. 

8. Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje občinskih cest, 

meteorne kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in 

zelenih površin izven mestnih krajevnih skupnosti za proračunsko leto 2013. 

9. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2013 se določijo v skupni višini 

86.170,00 EUR oziroma 217,60 EUR/svetnik/mesec. 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 21 ZA, 2 PROTI, 6 VZDRŽANIH). 
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5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ODVAJANJU IN 

ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE TER PADAVINSKE VODE NA OBMOČJU 

MESTNE OBČINE KRANJ – 1. OBRAVNAVA 

 

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

javne službe, ki je povedal, da je osnovni cilj uskladitev veljavnega odloka s spremembami 

zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, v 

odlok pa je vnesena tudi alternativna možnost izvajanja predmetne gospodarske javne službe 

v obliki koncesije. 

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da se je komisija seznanila s spremembami odloka. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da bi bilo potrebno 

med obema obravnavama razčistiti člen 4, da bo jasno kdaj javna služba oziroma kdaj 

koncesija oziroma javno-zasebno partnerstvo, ker je to osnovno vprašanje tega odloka. 

Povedal je še, da bi bilo prav, da se člene preštevilči. 

 

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

predlagan sklep. 

 

Razprava: 

 

Igor Velov: 

- Povedal je, da jim na statutarno pravni komisiji ni bilo čisto jasno ali se koncesija nanaša 

samo za tiste dele, ki jih komunala ne more izvajati, zato so želeli, da se 4. člen jasno 

napiše. Tako kot je navedeno sedaj pomeni, da se odpira možnost koncesije za vse in 

povsod, za kar je menil, da je lahko nevarno. Urejena komunalna infrastruktura je 

vitalnega pomena za občino, to je storitev, ki jo uporablja vsak prebivalec občine in 

privatizacija dela tega je lahko nevarna. Ob sprejemu takega dokumenta je želel vedeti, 

zakaj je to pomembno in kaj to pomeni za prebivalce Mestne občine Kranj. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da bo zaradi teh nejasnosti odlok sprejet dvofazno, da bodo 

do druge obravnave stvari razčiščene. Ker ni bilo več razprave je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj v 1. obravnavi. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 18 ZA, 2 PROTI, 7 VZDRŽANIH). 
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6. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 

GORENJSKI MUZEJ - 1. OBRAVNAVA  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da če ne bo bistvenih pripomb, bo dal na glasovanje 

sprejem odloka po skrajšanem postopku. 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe in povedala, da se v 

odloku spreminja sedež javnega zavoda, v 25. členu pa se navajajo objekti, s katerimi javni 

zavod Gorenjski muzej razpolaga in usklajujejo se parcelne številke.  

 

Stališča komisij: 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da se je komisija 

strinjala s predlaganimi spremembami. 

 

Razprava: 

 

Irena Ahčin: 

- Povedala je, da pogreša, da bi bilo v 25. členu posebej omenjeno letno gledališče v gradu 

Khislstein, omenjen je samo gostinski del. Želela je odgovor, kaj je s centrom premične 

dediščine Gorenjske, ker so v preteklosti govorili o drugi lokaciji. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Glede letnega gledališča je povedal, da ima svojo parcelno številko, zato ni omenjen, 

gostinski lokal se drugače, kot je vpisan ne da vpisati. Glede centra za pomično dediščino 

Gorenjske je povedal, da se trenutno nahaja na stari lokaciji. Lokacijo bivše gradbene šole 

je ministrstvo pripravljeno dati v enoletni najem, vendar je potrebno prostore pred tem 

obnoviti. Dogovorjeno je, da bo prišel predstavnik ministrstva v Kranj, da si bodo prostore 

skupaj ogledali in se dogovorili za možnost najema za potrebe centra ali pa Glasbene šole 

Kranj. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Opozoril je, da bo potrebno spremeniti predpise, ki urejajo Zavod za turizem in predlagal, 

da se to uredi na decembrski seji. 

 

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

 

SKLEP: 

 

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

Gorenjski muzej po skrajšanem postopku. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 22 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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7. PRAVILNIK O SREDSTVIH ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN V MESTNI 

OBČINI KRANJ 

 

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

do sedaj veljavni pravilnik, ki velja od 18.2.2004 zaradi očitkov s strani Skupne službe za 

notranjo revizijo Mestne občine Kranj (SSNR). Na pravilnik je dal pripombe tudi nadzorni 

odbor, ki je menil, da je strošek reprezentance neupravičen in ta pripomba je upoštevana, kar 

pomeni, da je reprezentanca kot upravičen strošek črtana. Zmanjšala se je tudi dovoljena 

poraba na m2 najemnine, ki je sedaj do 5,5 EUR/m2 poslovnega prostora, to je cena, ki jo 

ponuja MOK. Pripombe s strani statutarno pravne komisije niso vsebinske narave in so v 

celoti upoštevane.  

 

Stališča komisij: 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da so njihove 

pripombe upoštevane. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance je povedal, da so zahtevali revizijsko poročilo, 

ki so ga prejeli in se seznanili s pravilnikom. 

 

Razprava: 

 

Stanislav Boštjančič: 

- povedal je, da je ob branju pravilnikov, starega in novega ugotovil, da stari pravilnik ni 

kriv, da je prišlo do stvari, o katerih sedaj pišejo mediji in poudaril, da če je pravilnik v 

redu, da so krivi ljudje. Menil je, da je praksa, da se zaradi posamezne stvari menja 

zakonodaja pri nas preveč ustaljena in ni dobra. Potrebno je pogledati ali je predpis dober 

ali slab in po njegovem mnenju stari pravilnik ni slab. Poudaril je, da ni za sprejem 

novega pravilnika ampak naj se obdrži starega, bolj naj se upošteva 17. člen, kje je 

navedeno, da notranji nadzor izvajata notranje organizacijska enota in nadzorni odbor, ki 

sta očitno v tem primeru zatajila. Sankcije za neupoštevanje pravilnika ni, edina sankcija 

so volivci, ki bodo ocenjevali ob volitvah. Članki v medijih niso razlog za zamenjavo 

pravilnika, potrebna je le poostritev kontrole, razen če mu kdo razloži v čem stari 

pravilnik onemogoča kontrolo nad porabo sredstev. 

 

Irena Ahčin: 

- svetnik Boštjančič je povedal nekaj poudarkov, ki jih je želela tudi sama, zato se ne bo 

ponavljala, vprašala pa je, ali nadzorni odbor meni, da bo s tem, da bo črtan kot upravičen 

strošek za reprezentanco, da se bo s tem dejansko izboljšal nadzor nad porabo sredstev 

oziroma da bodo svetniške skupine dejansko porabljale sredstva tako, kot je mišljeno. 

Menila je, da je stari pravilnik v redu. 

 

Igor Velov: 

- povedal je, da njihova svetniška skupina nima težav s pravilnikom – starim ali novim, ker 

so vedno koristili sredstva v skladu s pravilnikom. Motilo ga je trenutno dogajanje, odziv 

župana in uprave, sklepi nadzornega odbora in to kar hočejo sprejeti vse svetnike meče v 

isti koš. Poudaril je, naj se jasno loči če svetniška skupina za novo leto povabi svoje člane, 

člane komisij in ljudi, ki jim pomagajo pri akcijah oglaševanja od tistega, ki je kupil 220 

kg mesa, pa ne zna povedati kdo vse je bil na pogostitvi, niti ni povabil svoje svetniške 

skupine. Svetniške skupine naj dajo odzivno poročilo in naj se ugotovi ali je šlo samo za 

fiktivni posle ali je meso nekje pospravljeno. Poudaril je, da je nadzorni odbor dolžen v 
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določenem roku obvestiti pristojne organe o nepravilnostih. Zanimalo ga je, da če 

svetniške skupine ne bodo smele več porabljati sredstev za reprezentanco ali bodo temu 

zgledu sledili tudi župan, podžupani, krajevne skupnosti nadzorni odbor in drugi. Podaril 

je, da je tem primeru odpovedala kontrola. Povedal je še, da je po njegovem mnenju 

sprejemljiv katerikoli predlog, nadzorni odbor pa naj opravi delo do konca in naj krivci 

odgovarjajo, ne pa da se posplošuje.  

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Poudaril je, da tudi njihova svetniška skupina nima s tem primerom nič, vendar pa je padla 

senca na vse. Strinjal se je s svetnikom Boštjančičem, da ni bistvo spreminjati pravni akt, 

bistvo je kako to deluje v praksi. Zanimalo ga je ali notranja revizija lahko dela neodvisno 

in ali ima možnost, da ni pritiska na njo. Predlagal je še, da predsednica nadzornega 

odbora, ki je prisotna na seji pojasni, kako na zadevo gledajo v nadzornem odboru in kako 

razmišljajo za naprej. Vprašal je ali ima nadzorni odbor možnosti da dela, tako kot mora, 

ali mu občinska uprava omogoča vpogled v vse dokumente. 

 

Župan Mohor Bogataj je pojasnil, da je notranja revizija neodvisna, podrejena je direktno 

županu in nanjo se ne izvaja pritiska. Letno se naredi plan programa, ki ga potrdi župan, 

notranja revizija pa opravi delo. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Menil je, da če je notranja revizija podrejena županu, da ni neodvisna. 

 

Mag. Branko Grims: 

- Povedal je, da občina za določeno naročilo napiše naročilnico in prejme račun za 

naročeno. Njihova svetniška skupina je naročila svinčnike, kot darila za občanke in 

občane, notranja revizija pa je napačno prepisala, češ da gre za eno darilo za 3.000 EUR. 

Kako naj svetniška skupina piše odzivno poročilo, če računa sploh ni videla, zdaj pa trdijo 

da je zanj odgovorna. Poraba pa mora biti transparentna in skladna z zakonom. Pravilnik, 

ki je danes obravnavan je bil sprejet leta 2004, zato ker je bila pred tem opravljena revizija 

s strani Računskega sodišča. Takrat so opozorili, da je dotedanja praksa, ko se je sredstva 

za delo svetniških skupin prenakazalo na račune političnih strank, da tako ne more biti. 

Sredstva morajo ostati v proračunu, potrebno pa je sprejeti pravilnik znotraj katerega 

lahko svetniške skupine suvereno odločajo o porabi teh sredstev. Dotedanja praksa je bila 

dvomljiva z vidika dodatnega financiranja političnih strank, praksa, ki jo je zahtevalo 

Računsko sodišče, torej delovanje po pravilniku pa je v redu. Mestna občina Kranj je 

takrat to naredila in sprejela pravilnik in po tem je Računsko sodišče objavilo pozitivno 

mnenje. Celo državna služba za lokalno samoupravo je kranjski pravilnik posredovala 

nekaterim drugim občinam kot zgled zaradi pozitivnega mnenja Računskega sodišča, kako 

je treba te stvari urediti. Potrebno se je dogovoriti za enotno in transparentno porabo, da 

bodo vsi ravnali na enak način, ki bo zavezoval vse, ki znotraj svetniških skupin 

upravljajo s temi sredstvi in da bodo vsi enako razumeli, ker ga nekateri očitno niso. 

Predlagal je, da se sprejme poseben sklep, da se povabi vse skrbnike sredstev svetniških 

skupin na skupen sestanek z županom in predstavniki občinske uprave in da se tam zelo 

jasno opredeli pravila igre znotraj obstoječega pravilnika in da se potem strogo kontrolira, 

da bodo ta pravila na enak način dosledno, brez izjeme in za vse odslej tudi spoštovana. 

Potem ni potrebno nobenih pravnih sprememb. 
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Alenka Podbevšek, predsednica nadzornega odbora: 

- Povedala je, da je nadzorni odbor med svojim preventivnim delovanjem obravnaval javna 

naročila. V drugi polovici letošnjega leta so pričeli dobivati poročila o vseh javnih 

naročilih in ko so jih obravnavali so videli nekaj naročilnic svetniških skupin, ki so se jim 

zdela pretirane in ne v duhu varčevanja. Zato so zahtevali podrobnejša poročila v zvezi s 

to porabo in takrat so dobili obvestilo občinske uprave, da se pripravlja nov pravilnik in da 

je bila na tem področju izvedena notranja revizija. Nadzorni odbor dela v občini nadzor 

nad porabo sredstev, skušajo pa delovati kurativno. Njihova naloga je, da ukrepajo takoj, 

ko kaj takega opazijo. V veljavnem pravilniku je navedeno, da so sredstva namenjena za 

namensko porabo za delo svetniških skupin. Menila je, da vsi vedo kaj je to in da kaj 

lahko opravičijo in kaj ne. Opozorila je, da se občina sama prostovoljno odloči ali se bodo 

namenila sredstva za delo svetniških skupin, zakonske prisile ni in občina določi kakšna 

bodo sredstva. Sredstva, ki so na voljo, so zgornji limit, ni pa jih potrebno v celoti 

porabiti, kar se narobe tolmači. Že v sklepih prejšnje seje nadzornega odbora so navedli, 

da pravilnika ne podpirajo, kakšne spremembe predlagajo in zahtevali, da je potrebno 

zagotoviti ustrezen postopek in kontrolo pri podpisu naročilnic in vzpostavitev evidenc za 

vračilo kupljenih osnovnih sredstev in literature, da se podobne stvari ne bodo dogajale. 

Notranja revizija je opozorila na nepravilnosti in na pomanjkljive notranje kontrole, ki jih 

je potrebno postaviti in potem preprečevati vprašljivo porabo. S predlogom črtanja 

reprezentance so hoteli samo preprečiti osebno presojo, če je primerno, da gre skupina 

svetnikov na neko kosilo. Darila so vprašljiva zaradi davčne zakonodaje, ker so vsa darila 

nad določenimi zneski boniteta. Menila je, da je toliko zakonov na različnih področjih, ki 

opredeljuje te pojme, da ni potrebno zgubljati besed kaj je reprezentanca. Nadzorni svet je 

dal svoje predloge, ki jih je občinska uprava sprejela. Strinjala pa se je, da se ne da 

napisati akta, ki se ne bi dal izigravati. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da so se reševanja problema rešili na napačni strani. Kontrola bi morala biti 

boljša, lahko se pripravi tudi navodila, lahko se tudi javno objavi zakaj svetniške skupine 

porabljajo sredstva. S spreminjanjem pravilnika pa se zlorabe ne bodo preprečile.  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da bo predlagal mestnemu svetu predlagal v potrditev 

sklep, ki izhaja iz razprave in sicer, da župan s predstavniki občinske uprave skliče skupni 

sestanek skrbnikov finančnih sredstev svetniških skupin vseh političnih strank in list, ki so 

zastopane v Svetu Mestne občine Kranj, na katerem se dogovori o načinu enotnega izvajanja 

pravilnika o financiranju svetniških skupin. Sestanek bi sklicali v roku enega tedna. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Strinjala se je z izvajanji predhodnikov, vendar različne verzije pravilnikov kažejo, da 

zadnja verzija določene stvari omejuje. Predlagala je, da se opredelijo do tega ali je to 

smiselno. Strinjala se je da zaradi tega ravnanje ne bo dosti boljše. Strinjala se je s 

sestankom ob trenutno veljavnem pravilniku, kjer se bodo skrbnik dogovorili za nadaljnje 

delo. Potreben pa bi bil razmislek o direktnih omejitvah, ki so v novem pravilniku, da 

mogoče niso smiselne. Menila je, da bi predstavniki nadzornega odbora lahko večkrat 

sodelovali na sejah Sveta Mestne občine Kranj in vprašala ali je kje navedeno, da ne bi 

smeli načina dela pri obravnavi posameznih točk dogovoriti tako, da bi stališče do 

posamezne točke prestavil tudi predstavnik nadzornega odbora. Poudarila je, da se ji zdi to 

koristno, če pa ni možno pa pač ni. 
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Stanislav Boštjančič: 

- Strinjal se je s predlogom svetnice Vončina Slavec, poudaril pa je, da bi morali člani 

nadzornega odbora zelo natančno prebrati 49. člen Statuta in 32. člen Zakona o lokalni 

samoupravi. To kar je nadzorni odbor napisal v poročilu za javnost je v najmanj dveh 

točkah izven pristojnosti nadzornega odbora. Svetoval je nadzornemu odboru, da upošteva 

svoje pristojnosti in se ne vtika v pravne akte, ki jih v svoji lastni pristojnosti sprejema 

Svet Mestne občine Kranj. Nadzorni odbor nima pravice predlagati črtanje alinej in členov 

pravilnika, ima pa pravico vršiti kontrolo nad porabljenimi sredstvi iz občinskega 

proračuna. V preteklosti je že večkrat opazil, da nadzorni odbor presega svoje pristojnosti. 

Poudaril je še, da so vsi svetniki izvoljeni na podlagi predlogov političnih strank in list in 

delo svetniške skupine je velikokrat enako delu politične stranke in svetniške skupine se 

ne morejo odcepiti od strank in je težko ločiti delo svetniške skupine od dela stranke.  

 

Po končani razpravi je župan, Mohor Bogataj povzel, da je stari pravilnik dober, potrebno ga 

je pravilno uporabljati in dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Župan Mestne občine Kranj s predstavniki občinske uprave skliče skupni sestanek skrbnikov 

finančnih sredstev svetniških skupin vseh političnih strank in list, ki so zastopane v Svetu 

Mestne občine Kranj, na katerem se dogovori o načinu enotnega izvajanja Pravilnika o 

sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA 

PROGRAMA V ZASEBNEM VRTCU S KONCESIJO DOBRA TETA 

 

Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, strokovna sodelavka v Uradu za družbene 

dejavnosti. Na zahtevo Komisije za socialne dejavnost, zdravstvo in šolstvo ter Komisije za 

finance je bilo na mizo posredovano dodatno gradivo. 

 

Stališča komisij: 

 

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

Člani komisije predlagajo, da se predloži argumente, ki opravičujejo predlagano ekonomsko 

ceno. Če jih ni, se naj ekonomska cena programa vrtca uskladi z cenami v javnih vrtcih na 

območju MO Kranj. Hkrati predlagajo, da se za odstopanja med ceno programa zasebnega 

vrtca in ceno javnega vrtca, pogaja. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance predlagajo, da se predloži argumente, ki opravičujejo predlagano 

ekonomsko ceno. Če jih ni, se naj ekonomska cena programa vrtca uskladi z cenami v Javnih 

vrtcih na območju MO Kranj. 

 

Mag. Janez Frelih je v imenu Komisije za krajevne skupnosti povedal, da komisija na predlog 

sklepa ni imela pripomb.  
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Jure Kristan:  

- Občinska uprava naj pozove Kranjske vrtce, da ob naslednji obravnavi na mestnem svetu 

pripravi analizo stroškov po enotah za preteklo leto. Občina bi na tak način lažje prišla do 

odstopanj in bi lažje planirala investicije po posameznih vrtcih.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s 

koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi.  

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

 

9. NOVELACIJA ZAGONSKEGA ELABORATA PROGRAMA GORKI - 2. FAZA, 

NOVEMBER 2012 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne. Zaskrbljujoče dejstvo je, 

da jih je pristojno ministrstvo v mesecu oktobru na sestanku seznanilo, da obstaja velika 

verjetnost, da Mestna občina Kranj ne bo uspela na razpisu za pridobitev kohezijskih sredstev  

s tem projektom, kljub temu da se je z njim dve leti ukvarjala skupina Jaspers iz Bruslja in mu 

dala zeleno luč. Kranjski projekt je pristojno ministrstvo ocenilo z oceno A, dobro pripravljen 

projekt. Sami bodo po svojih močeh poskušali vplivati na to, da pride do odločbe o črpanju 

kohezijskih sredstev. O tej problematiki so pisali predsedniku vlade in pristojnemu 

ministrstvu. Če do konca tega leta Kranj ne bo dobil odgovora, bo najbrž potrebno razmišljati 

o rebalansu proračuna. 

 

Stališča komisij: 

 

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

Komisija se je seznanila z Novelacijo Zagonskega elaborata programa GORKI - 2. faza, 

november 2012. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila z novelacijo Zagonskega elaborata programa 

GORKI – 2. faza, november 2012.  

 

Razprava:  

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Kranjskim poslancem v Državnem zboru RS je predlagal, da poizkušajo lobirati za 

pridobitev sredstev.  

 

Mag. Igor Velov:  

- Če je velika verjetnost, da bo ta projekt padel, naj se začne pripravljati plan B, za katerega 

je prav, da vedo tudi svetniki pred sprejemom proračuna za leto 2013. 
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- Vprašal je, kako je bil ta projekt voden glede na zapisano na 10. strani, da je komunala 

vodila nek projekt javnega naročanja PGD in PZI čistilne naprave. Dne 9.9.2011 je bil 

nekdo izbran, nato se je nekdo pritožil, ki je uspel na pritožbi, podpisana je bila nova 

pogodba.  

 

Bojan Homan:  

- S strani občine je bilo narejeno vse, da so pridobili vse služnosti, vsa pravnomočna 

gradbena dovoljenja. Nikakor pa se ne sme sredstev, privarčevanih za komunalno 

infrastrukturo, zapraviti za druge manj pomembne projekte. Če Kranj ne bo dobil odločbe 

o pridobitvi kohezijskih sredstev, bo šel v novo finančno perspektivo 2014. Gradbena 

dovoljenja so pridobljena, upa pa da ne bodo propadla. Apeliral je na vse politične 

stranke, da naj lobirajo in iščejo politične zaveznike po svojih močeh. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- To je za Kranj ena od strateških stvari in vsaj pri tem naj bo mestni svet enoten, ter dela na 

realizaciji tega projekta.  

 

 

Mag. Branko Grims:  

- Vsi, ki pravijo, da si je treba prizadevati za podporo, naj verjamejo, da je vse to že bilo 

opravljeno. Edini zaplet, ki je v tem trenutku še odprt, je na Ministrstvu za kmetijstvo in 

okolje, kjer se bo poskušalo dodatno predstaviti argumentacijo, da bi se vse do sedaj že 

sprejete pozitivne opredelitve, prelile v ustrezno pogodbo in odločbo. 

 

Bojan Homan:  

- Kranj ima v igri še en pomemben projekt in sicer izgradnjo vodovoda Bašelj – Kranj, za 

katerega je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Vloga je v Ljubljani. Projekt 

je vreden 8 mio evrov, od tega je predvideno 2 mio sofinanciranje države. Obnova tega 

vodovoda je tudi strateško pomembno za občini Naklo in Kranj 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj se seznani z Zagonskim elaboratom za program Gorki – 2. Faza, 

novelacija november 2012. 

 

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

 

 

 

 

10. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

Irena Ahčin: 
- Prosila je župana, da dokonča točko Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin. 

 

Župan, Mohor Bogataj, je pri obravnavi točke Pravnik o sredstvih za delo svetniških skupin 

prekinil obravnavo. Iz razprave je ugotovil, da je dosedanji veljavni Pravilnik o sredstvih za 
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delo svetniških skupin v redu. Župan bo sklical skrbnike sredstev svetniških skupin, se z njimi 

uskladil za vestno in normalno porabo sredstev. 

 
1. Irena Ahčin:  

- Za Gorenjski muzej in Zavod za turizem je želela, da se vsi stroški, ki so nastali s sanacijo napak 

na Khislsteinu, posredujejo mestnemu svetu, da bo seznanjen kakšno breme bosta prevzela ta dva 

javna zavoda.  

- Ponovno je opozorila, da so še vedno odpadki pod viaduktom Rupovščica – Ilovka. 

 
2. Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport je dala naslednje pobude 

komisije:  

 Komisija daje pobudo, da se aktivneje in sistematično pridobiva sredstva EU in kvartalno 

poroča mestnim svetnikom o pridobljenih sredstvih na razpisih in realiziranih projektih. 

 Komisija daje pobudo, da se z dopisom MIZKŠ predlaga sofinanciranje Prešernovega 

gledališča v enaki meri kot velja za Mestno gledališče Ljubljana. 

 Komisija daje pobudo, da se z dopisom županom sosednjih občin predlaga sofinanciranje 

objektov s področja kulture in športa, ki so regijskega pomena (Prešernovo gledališče, Pokriti 

olimpijski bazen, Letno kopališče, Ledena dvorana, ipd) 

- V zvezi s problematiko Ceste Kokrškega odreda (od Vodovodnega stolpa v smeri Rupe) je 

vprašala občinsko upravo, kaj se je do sedaj naredilo v zvezi s to cesto, ki je bila izredno 

poškodovana, ko se je gradil bazen, da so kanalizacijski in drugi vodi dotrajani, da se je 

pravkar udrl en del cestišča, ki je vodi proti OŠ Simona Jenka. Zanima jo problematika 

prometa na tej cesti, avtomobili vozijo izjemno hitro in morda bi bili potrebni ležeči policaji.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 
1. Svet Mestne občine Kranj sprejema pobudo, da se aktivneje in sistematično pridobiva sredstva EU 

in kvartalno poroča mestnim svetnikom o pridobljenih sredstvih na razpisih in realiziranih 

projektih. 

 
2. Svet Mestne občine Kranj sprejema pobudo, da se z dopisom Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport predlaga sofinanciranje Prešernovega gledališča v enaki meri kot velja za 

Mestno gledališče Ljubljana.  

 
3. Svet Mestne občine Kranj sprejema pobudo, da se z dopisom županom sosednjih občin predlaga 

sofinanciranje objektov s področja kulture in športa, ki so regijskega pomena (Prešernovo 

gledališče, Pokriti olimpijski bazen, Letno kopališče, Ledena dvorana, ipd.).  

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

3. Vlasta Sagadin:  

- Zanimalo jo je, če se lahko pregleda cesto proti Besnici, ker je v vlažnem vremenu 

cestišče spolzko, če bi se jo dalo preplastiti. V zadnjem času se je namreč tam zgodilo 

precej nesreč. Iz statistike policije se da videti, ali je ta odsek res nevaren ali gre zgolj za 

neprevidno vožnjo posameznikov.  

- V zvezi z investicijo ceste Njivica – Podblica – občinska meja in namigovanjem na 

koruptivna dejanja jo je zanimalo, od koga se je odkupovalo zemljišča za cesto in po 

kakšnih cenah, kdo je izdelal projekt in strošek izdelave projekta, koliko je bilo odstopanj 

projekta od same izvedbe, zakaj je prišlo do odstopanj in kolikšna je celotna vrednost 

investicije.  
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Stanislav Boštjančič:  

- V zvezi s cesto proti Besnici je povedal, da so ovinki preplasteni z grobim asfaltom in 

menil, da je cesta urejena. 

 

4. Smiljana Vončina Slavec:  

- Pred časom je prosila, da gradiva za sejo mestnega sveta, ki jih dobivajo na mizo v pisni 

obliki, dobijo v elektronski obliki takoj, ko so na razpolago. Želi, da se njena prošnja 

upošteva. 

- Današnji dan je dan boja proti diabetesu. Dalj časa si splošna in strokovna javnost 

prizadeva, da bi v Sloveniji sprejeli zakonodajo, ki bi uvedla trošarino na škodljive sladke 

pijače in izdelke. Dala je pobudo, da se vpraša pristojna ministrstva, ali se karkoli dogaja 

na tem, da bi se ta trošarina uvedla. 

 

5. Alenka Primožič:  

Iz KS Huje je prejela naslednja vprašanja: 

- Kako lahko lokali v spalnem naselju dobijo obratovanje za 24 ur dnevno?  

- Celostna ureditev tržnice ob ulici Nikole Tesle (razpadajoči kontejnerji, umazanija podrt 

stebriček, parkiranje na platoju tržnice ). Žal morajo prebivalci hoditi v Slovensko vas, da 

bi prišli do živil slovenskega porekla, Kranjska tržnica pa komaj funkcionira. Ta del bi se 

lahko podrl, tam postavile garaže in gostinski lokali v primeru, da tržnica ne bo služila 

svojem namenu in imenu.  

- Makadamska pot skozi gozdiček med c. 1. maja in ul. Tatjane Odrove je zasuta s peskom 

tako, da je težko prehodna peš in neprehodna z vozičkom. Čigava je pot? Če predstavlja 

občinsko pot, zakaj se ne uredi?  

- Gospa Bitenc se že več kot 12 let trudi dobiti nekoga, ki bi uredil drevesa v delu kanjona 

Kokre. Drevesa so precej visoka in ob hujšem neurju se lahko zgodi, da se bodo pričela 

podirati sama. S tem bi lahko prišlo do tega, da se plasti zemlje pričnejo rušiti v kanjon in 

tako nastala situacija počasi poskrbi za nevarnost rušenja širšega območja, kjer so hiše in 

cesta.  Kaj je pokazala analiza tal na Hujah v neposredni bližini stavb ob kanjonu, ki je 

bila izvedena za potrebe projekta GORKI?  

- Ob stolpnici na naslovu Cesta 1. maja 69 imajo preobsežno, dotrajano, nevarno in 

neurejeno igrišče, ki ga je nujno potrebno sanirati in zmanjšati, ker stavba nima proste poti 

za intervencijo, tudi znaka ne.  S tem bi pridobili prostor za intervencijsko pot in nekaj 

parkirnih mest.  Stanovalci so podali zahtevo s podpisi na KS Planina.  

 

6. Beno Fekonja: 

- Podal je mnenje Komisije za socialne dejavnosti, šolstvo in izobraževanje na temo 

reorganizacije zavoda ESIC Kranj in sicer, da komisija ugotavlja, da ministrstvo vztraja 

na svojih namerah. Komisija meni, da bi bil potreben konstruktiven odnos sodelovanja in 

večji vpliv lokalne skupnosti. O tem naj se obvesti pristojno ministrstvo.  

 

7. Andrej Šušteršič:  

- Predlagal je, da Mestna občina Kranj prevzame glavno pokroviteljstvo  organizacije 1. 

Festivala naše prihodnosti, ki je namenjeni srečanju gorenjskih osnovnošolcev (morda 

kasneje vseh slovenskih osnovnošolcev), ki so posebej nadarjeni in ustvarjalni na 

določenem področju ter njihovih učiteljev mentorjev, ki jih izobražujejo in spodbujajo pri 

osebnem razvoju. Med učitelji in mentorji prevlada mnenje, da je v naših šolah veliko zelo 

sposobnih in talentiranih učencev, ki jim pri učenju in napredovanju pomagajo ustvarjalni 
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in ambiciozni učitelji. Pav takšni učenci s svojimi učitelji so obet prihodnjega razvoja 

Gorenjske in širše domovine. 

Ker želi postati Kranj regijsko izobraževalno središče, ki bi imelo tudi svojo univerzo 

smatram, da bi bil  omenjen projekt velika promocija za Mestno občino Kranj, hkrati pa 

tudi spodbuda mladim učencem. 

Zato je dal županu in  kolegom svetnikom pobudo, da sprejmejo sklep, da Mestna občina 

Kranj prevzame stalno pokroviteljstvo nad omenjenim festivalom in s tem damo mladi 

generaciji osnovnošolcev sporočilo, da v prihodnosti računamo na njih. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Kot zaposlena na OŠ Orehek je podprla pobudo svetnika mag. Andreja Šušteršiča. 

 

Župan Mohor Bogataj je dodal, da ima pobuda finančne posledice v višini 2.000 € letno in dal 

v potrditev naslednji 

 

SKLEP: 
 

Mestna občina Kranj prevzema stalno pokroviteljstvo Festivala naše prihodnosti v višini 

2.000 € letno. S tem daje mladi generaciji osnovnošolcev sporočilo, da v prihodnosti računa 

na njih. 

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

8. Nada Mihajlović: 

- Te dni so dnevi boja proti alkoholizmu. Danes se je udeležila 2. Mednarodnega simpozija 

boja proti uživanju alkohola mlajših. Povabljena je bila zaradi sprejetega odloka na to 

temo. V soboto zvečer si je ogledala situacijo po Kranju, v nedeljo dopoldne pa kaj ostaja 

po popivanjih v Kranju. Po njenem mnenju bi morali dati dodatna pojasnila Komunali 

Kranj, da se to počisti in pospravi. Odlok bi se pa moral tudi pričeti izvajati.  

 

9. Stanislav Boštjanič:  

- Vprašal je, kaj je s preoblikovanjem javnega zavoda Gorenjske lekarne.  

 

10. Mag. Igor Velov: 

- Ponovno, tretjič, je izpostavil vprašanje v zvezi z veljavnostjo in izvrševanjem Strategije 

razvoja MOK.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

Svetlana Draksler, org.  

 

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

 

 


