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Z A P I S N I K 

 

20. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 12.12.2012, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo sta vodila župan Mohor Bogataj in podžupan Bojan Homan. 

 

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

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

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

Nataša Robežnik, Zmagoslav Zadnik in Peter Zaletelj. 

 

Odsotna sta bila svetnika Janez Bohorič in Smiljana Vončina Slavec.  

 

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

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

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

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

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

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

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

Kranj, Milena Bohinc in Svetlana Draksler – analitika v Uradu direktorja. 

 

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. Zmago Zadnik je odstopil z mesta predsednika 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zato vam je v skladu z 8. členom 

Poslovnika Sveta posredovan na mizo predlog za preoblikovanje te komisije, pod 2.A. točko. 

Z dnevnega reda je umaknil 3.A. Premoženjsko zadevo. K 4. točki – Odlok o proračunu MOK 

za leto 2013 so posredovani štirje amandmaji. Za 6. točko – Odlok o spremembi in dopolnitvi 

Odloka o gospodarskih javnih službah je predlagal, da se sprejme po hitrem postopku. Za 

odloka pod 7. in 8. točko bo, če v skladu s 100. členom Poslovnika Sveta MOK na predlog 

odloka v prvi obravnavi ne bo bistvenih vsebinskih pripomb, predlagal, da se obravnavata in 

sprejmeta po skrajšanem postopku. Popravil je naslov 9. Točke in sicer se pravilno glasi: 

Seznanitev s Strategijo mestnega potniškega prometa Mestne občine Kranj, na mizo je dan 



2 

 

popravek sklepa. Včeraj so že po elektronski pošti, danes tudi pisno, poslali dodatno gradivo k 

10. točki – Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s 

koncesijo Mezinček. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 14.11.2012 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 – 2. obravnava 

5. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj - 2. obravnava 

6. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah – hitri postopek  

7. Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč – 1. obravnava 

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

turizem Kranj - 1. obravnava 

9. Seznanitev s Strategijo  mestnega potniškega prometa Mestne občine Kranj  

10. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo 

Mezinček 

11. Sklep o vrednotenju točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 

Mestni občini Kranj za leto 2013 

12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (24 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 3 

VZDRŽANI). 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 19. SEJE SVETA Z DNE 14.11.2012 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 19. seje Sveta Mestne občine Kranj je podal Mitja Herak, direktor 

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

 

Igor Velov:  

- Opozoril je, da še ni prejel odgovora v zvezi s strategijo in s projektom Gorki.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da odgovora v zvezi s strategijo še ni, 

glede projekta Gorki pa je pri proračunu predlagan amandma. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 19. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 14.11.2012 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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2. KADROVSKE ZADEVE  

 

 

A. Odstop Zmagoslava Zadnika z mesta predsednika Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

Alojzij Ješe:  

- V imenu skupine petih članov Sveta MOK je, glede na nastalo situacijo z odstopom 

Zmaga Zadnika z mesta predsednika Komisije za mandatna vprašanja, predlagal, da se 

sprejmejo sklepi:  

1. Zmagoslava Zadnika se razreši z mesta predsednika Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja in se ga imenuje za člana komisije.  

2. Sašo Kristan se razreši z mesta podpredsednice Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja in se jo imenuje za predsednico komisije.  

3. Bena Fekonja se razreši z mesta člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja in se ga imenuje za podpredsednika komisije.  

 

Mag. Igor Velov:  

- Menil je, da postopek ni pravilen in če se Zmagoslava Zadnika razreši z mesta 

predsednika komisije, ne more postati kar član komisije. Postopek je potrebno pravilno 

voditi preko evidentiranja. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da se predlog skupine petih članov opira na 

8. člen Poslovnika Sveta MOK. 

 

Po krajši razpravi Stanislava Boštjančiča, mag. Igorja Velova in Klemena Valterja je 

predsedujoči odločil, da bo dal na glasovanje prvi predlagani sklep, postopek se bo peljal 

preko evidentiranja, komisija bo pa delovala s štirimi člani, vodila jo bo podpredsednica Saša 

Kristan ter dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Člana Sveta Mestne občine Kranj Zmagoslava Zadnika, Nova vas 61, Zgornja Besnica, se 

razreši z mesta predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

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

 

 

 

B. Mnenje o kandidatu/ki za ravnatelja/ico Osnovne šole Orehek Kranj 

 

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

volitve in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  
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Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatu/tki Damirju Markoviću in Ivki Sodnik 

k imenovanju za ravnatelja/ico Osnovne šole Orehek Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je 

posredoval svet zavoda, je razvidno, da sta se kandidat/tka prijavila v zakonitem roku na 

razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujeta vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi 

lahko uspešno opravljala dela in naloge ravnatelja/ice Osnovne šole Orehek Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

C. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov : Osnovna šola 

Stražišče Kranj, Osnovna šola Helene Puhar Kranj, Ljudska univerza in v Nadzorni 

odbor Fundacije Vincenca Drakslerja 

 

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

volitve in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje  

 

SKLEPE:  

 

I. 

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

šole Stražišče Kranj imenujejo:  

1. Matej Dolenc, Zgornje Bitnje 205a, Žabnica 

2. Igor Velov, Tominčeva 17, Kranj 

3. Zmagoslav Zadnik, Nova vas 61, Zgornja Besnica  

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj, uveljavi pa se 

naslednji dan po izteku mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Stražišče Kranj. 

II. 

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

šole Helene Puhar Kranj imenujejo:  

1. Urša Capuder, Šorlijeva ulica 33, Kranj 

2. Saša Kristan, Trojarjeva 32, Kranj 

3. Karel Piškur, Zlato polje 3d, Kranj 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj, uveljavi pa se 

naslednji dan po izteku mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda OŠ Helene Puhar 

Kranj. 

III. 

Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet javnega zavoda Ljudske 

univerze Kranj imenujeta:  

1. Ana Pavlovski, Vrečkova 7, Kranj 

2. Vlasta Sagadin, Župančičeva 39, Kranj 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj, uveljavi pa se 

naslednji dan po izteku mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Ljudske univerze 

Kranj. 
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IV. 

Za predstavnika Mestne občine Kranj kot soustanoviteljice se v Nadzorni odbor Fundacije 

Vincenca Drakslerja za odvisnike imenujeta:  

1. Branko Grims, Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj 

2. Darjan Petrič, Stritarjeva 2, Kranj 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj, uveljavi pa se 

naslednji dan po izteku mandata dosedanji sestavi Nadzornega odbora Fundacije Vincenca 

Drakslerja za  odvisnike. 

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA).  

 

 

 

3.   PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Predlog za odpis terjatev iz naslova najemnin in zakonskih zamudnih obresti 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Mag. Branko Grims, predsednik Stanovanjske komisije, je povedal, da je komisija podprla 

predlagan sklep.  

 

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

pripomb.  

 

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

predlogom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj dovoli odpis: 

1. terjatve do bivšega najemnika stanovanja na naslovu Ulica Juleta Gabrovška 21, v 

Kranju v višini 3.163,06 EUR s pp , 

2. terjatve do bivšega najemnika stanovanja na naslovu Savska cesta 54, v Kranju v 

višini 898,78 EUR s pp. 

3. terjatve do bivšega najemnika poslovnih prostorov na bazenu, v višini 8.595,62 

EUR s pp. 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 21 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2013 – 2. 

OBRAVNAVA 

 

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

Razlike med prvo in drugo obravnavo so: v proračun so uvrščeni trije novi projekti in sicer 

energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj in Zdravstvene postaje Kranj v višini 770.000 

€, energetska prenova Osnovne šole Predoslje v višini 770.000 € in izgradnja nove cestne 

povezave Hotemaže – Britof – sofinanciranje izgradnje pločnika in kolesarske steze v višini 

124.000 €. Za prva dva projekta se je občina prijavila na razpis za evropska sredstva. 

Predlagatelj je od prve do druge obravnave upošteval vse bistvene pripombe, zato je vložil 

tudi amandma na 13. člen, kjer se omejuje zadolževanje do skupne višine 7 mio evrov. Na 

predlog pripomb Nadzornega odbora MOK je na mizo posredovan popravljen načrt 

razpolaganja z občinskim premoženjem. 

 

Stališča komisij: 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu MO Kranj za 

leto 2013 – 2. obravnava. Predlagajo, da se v odlok zapiše, da se občina lahko zadolži do 

višine 7 mio EUR, od tega nekaj manj kot 5 mio EUR izključno za projekta Gorki in 

Vodovod Bašelj – Kranj. Če ta dva projekta ne bosta realizirana, se občina lahko zadolži le 

višini dobrih 2 mio EUR, ki so predvideni za financiranje ostalih projektov iz načrta razvojnih 

programov. 

 

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 – 2. obravnava in se z njim strinja. 

 

Vlasta Sagadin, podpredsednica 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. 

 

Matej Gal Pintar, podpredsednik Stanovanjske komisije: 

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

komisije, podpira. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s proračunom  Mestne občine Kranj za leto 2013 ( 2. 

obravnava) in nanj  nima pripomb.  

 

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

Komisija soglaša z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 – druga 

obravnava. 
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Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Prisotni so se strinjali s predlaganim gradivom. 

 

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 strinja s predlaganimi sklepi, ki se nanašajo na Odlok o 

proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 – 2. obravnava. 

 

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

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 – 2. 

obravnava in z njim soglaša s pripombo, na seji so predvideni tudi amandmaji. 

 

Razprava:  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da so bili k predlogu odloka o proračunu posredovani 4 

amandmaji. 

 

Beno Fekonja:  

- Predstavil je vloženi amandma za obnovo dveh kopalnic na stari tribuni.  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Predstavil je vloženi amandma za prenovo prizidka Doma upokojencev Kranj. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je predstavil amandma, ki se nanaša na predlog 

Komisije za finance, ki je predlagala omejitev višine zadolževanja občine. Predstavil je tudi 

amandma, ki prerazporeja sredstva za postavitev montažnega drsališča na Slovenskem trgu. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Opozoril je, da se predlagani amandma v zvezi z omejitvijo zadolževanja občine razlikuje 

od stališča Komisije za finance in razlage direktorja občinske uprave in sicer v samem 

besedilu amandmaja manjka pogoj in sofinanciranje. 

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- Zanimalo jo je, kaj, če sploh kaj so na občini naredili, da bi projekt Gorki prišel nazaj med 

državne prioritete. 

- Želela je prejeti poročilo o uporabi sredstev za opravljene storitve odvetnika po 

posameznih računih, kaj je bilo narejeno in koliko je bilo za to plačano. 

 

Bojan Homan:  

- Glede projekta Gorki so na občini takoj, ko so izvedeli, da niso v državnem programu, šli 

do ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovana Žerjava ter ministra za 

kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča. Kranj je res izpadel iz državnega programa. V 

Ljubljani imajo nalogo da pregledajo vse projekte, ki so slabo pripravljeni in tiste, ki ne 

bodo mogli biti izdelani do rokov. Gorki je prvi v tej prioriteti. Obljubljeno je bilo, da se 

bo na zadnji seji Vlade RS odločilo o projektu Gorki. Zaprosil je kranjska poslanca mag. 

Alenko Bratušek in Alojzija Potočnika, da po svojih močeh poizkušata pomagati pri tem. 

Menil je, da mora biti projekt Gorki prioriteta te občine in, da ga je potrebno izvesti. Če 
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bodo izpadli iz programa sofinanciranja države, bodo morali na novo poiskati finančno 

perspektivo. Bo pa o tem projektu odločal mestni svet. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da bo glede pogodb za odvetniške storitve 

do konca tedna pripravljen odgovor in ga bo svetnica mag. Bratuškova prejela.  

 

Alojzij Potočnik:  

- Pozval je občinsko upravo, da se zelo resno loti projekta Gorki. Vprašal je, ali ima Kranj 

pripravljen projekt, s kakšnimi pisnimi sredstvi se je občina obračala na državne 

funkcionarje in ima dokumentacijo. Menil je, da se pisni amandma ne da pokriti z izjavo, 

ki nič ne velja. Kar je zapisano, to velja. Amandma je potrebno popraviti, da bo jasen, da 

bo uporaba inštituta zadolžitve v neki višini možna samo takrat, ko bo občina dobila 

ustrezna evropska sredstva preko potrditve na vladi. Diskrecijska pravica mora biti 

natančno določena za kaj se to zadolževanje uporablja. Zelo jasno je treba opisati, kaj se s 

projektom Gorki natančno dogaja in v kateri fazi je. 

 

Mag. Branko Grims: 

- Kot je že na prejšnji seji povedal, je ponovil, pri katerem ministru so se zadeve ustavile, 

da se to zdaj poskuša sanirati, aktivnosti so v tej smeri peljali podžupani, župani sosednjih 

občin in tudi on. Ostaja realno upanje, da se bodo stvari uredile, nič pa ni sto odstotno 

zagotovo.  

- Kranjski projekt Gorki ima oceno A1, je najbolj pripravljen, so zanj zagotovljeni vsi 

pogoji, da je zagotovo s tega vidika gotovo prioriteta. To je ocena na državni ravni. 

Nekateri ostali slovenski projekti imajo ocene C1, niso pripravljeni in zato je pričakovati, 

da bodo izpadli in zato bi kranjski projekt dobil potrebna sredstva. 

 

Bojan Homan: 

- Projekti so pripravljeni dobro, ki jih je potrdila evropska komisija JASPERS in tudi na 

ministrstvih pravijo, da je kranjski projekt pripravljen vzorno. Gre se samo za to, ali bo 

odločba izdana ali ne. Želel je, da kranjski poslanci stopijo skupaj in lobirajo za kranjski 

projekt. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Nerazumljivo je, da če ima kranjski projekt oceno A1, kako so lahko v državnem 

proračunu projekti z oceno B in C, kranjski pa ne. 

- Zadolževanje kranjske občine je rekordno v višini 17 mio evrov, ampak za Gorki bo 

namenjenih samo 6 mio. Vprašal je, zakaj se je moral Kranj zadolžiti za 11 mio evrov. 

Vse gre iz iste vreče, samo odvisno je kako se jo predstavi. Menil je, da se trenutno ni 

treba dodatno zadolževati, ker projekta Gorki ni v proračunu. Če bo do tega prišlo, bo 

mestni svet sprejel rebalans. 
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Mag. Andrej Šušteršič: 

- Zanimajo ga aktivnosti, ki danes tečejo v zvezi s projektom Gorki. Menil je, da je za 

odločitev o tem projektu odgovorna Vlada RS. Če bo Gorki odobren na državnem nivoju, 

potem se strinja z zadolžitvijo v višini 7 mio evrov, v nasprotnem primeru se ne strinja z 

zadolžitvijo. 

- Se ne strinja, da se sredstva iz postavke vzdrževanje šol v določeni višini namenijo za 

obnovo kopalnic v stari tribuni na štadionu. Če so bili DIIP-i za šole izdelani, potem se je 

treba držati prioritet. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Vprašala je, zakaj oz. kaj je razlog, da je aktualna Vlada RS projekt Gorki z oznako A1 

izpustila iz državnega programa.  

- Ali predlagani amandma o zadolževanju pomeni, da v kolikor Kranj ne dobi sklepa o 

sofinanciranju s strani vlade in pristojnega ministrstva, tega zadolževanja ne bo? V kolikor 

bi Kranj sam s svoji sredstvi nadaljeval ta projekt, se bo o tem odločilo skupaj, župan z 

mestnim svetom. 

- Predlagala je, da se poročilo o delu odvetnika pošlje vsem svetnikom in svetnicam. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je podal spremembo amandmaja glede zadolževanja 

občine in sicer se glasi: »Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov 

in odhodkov leta 2013 se Mestna občina Kranj lahko dolgoročno zadolži do višine 

7.000.000,00 EUR. V okviru tega se do višine 4.860.000,00 EUR lahko zadolži po prejemu 

odločbe o sofinanciranju iz kohezijskih sredstev EU za projekte Komunalna infrastruktura 

Gorki II. faza, Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na 

območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. Faza in Oskrba s pitno vodo na območju zgornje 

Save – 3. sklop. Za financiranje preostalih investicijskih projektov iz načrta razvojnih 

programov se lahko zadolži do višine 2.140.000,00 EUR.« 

 

Alojzij Potočnik: 

- Strinjal se je s spremembo amandmaja glede zadolževanja občine. Za Kranj je usodno 

vprašanje, ali je v načrtu razvojnih programov Republike Slovenije za leto 2013 in 2014 

tudi projekt Gorki.  

- Predlagal je, da se pošlje Vladi RS nujno pismo, v katerem predstavimo javno 

problematiko projekta Gorki, razprave, prizadevanja, kvalitete projekta, gospodarsko nujo, 

posledice in ogorčenje, ker se stvari nikamor ne premaknejo. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Pozval je vse tri kranjske poslance, da stopijo skupaj in posredujejo v Državnem zboru 

RS. 

 

O amandmaju glede obnove kopalnic v stari tribuni na štadionu so razpravljali: Stanislav 

Boštjančič, mag. Igor Velov, Beno Fekonja, mag. Alenka Bratušek, Alojzij Potočnik in Nada 

Mihajlović. 
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Vlasta Sagadin: 

- Želela je, da se pri amandmaju za obnovo kopalnic v stari tribuni na štadionu pri 

podpisnikih pod zaporedno številko 14 navede tudi njo, Vlasto Sagadin. Predlagala je, da 

se amandma podpre. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je kranjski proračun brez prodaj, 

zadolžitev je vreden približno 45 mio evrov. Tekočih odhodkov je približno 37 mio evrov in 

se v zadnjih letih strmo povečujejo na podlagi različnih zakonov ali sprejetih odločitev o 

investicijah, ki povzročajo stroške. Za vse investicije je na leto brez zadolževanja namenjenih 

8 mio evrov. RVŠVC, ki je vreden 7 mio evrov, pomeni enoletni proračun za investicije. 

Realno gledano ta projekt v naslednjih letih ni izvedljiv. Vsi skupaj se bodo morali vprašati, 

katere projekte se bo peljalo v naslednjih letih in koliko se bo namenilo v družbene 

dejavnosti, da bo proračun vzdržen. Preko 18 mio evrov proračuna je namenjenih družbenim 

dejavnostim. Podal je konkretne podatke po javnih zavodih in dejavnostih. V naslednjih letih 

bo potrebno bistveno zmanjšati odhodke, da bo ta proračun vzdržen še nekaj let. 

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- Glede na odgovor Mitja Heraka, direktorja občinske uprave, se ji zdi bistvo problema, da 

občina nima nobene strategije, kaj in kako. Predlagala je, da se do konca mandata 

postavijo cilji, kaj se bo naredilo. Manjka strateški pogled na Kranj. 

 

Matej Gal Pintar: 

- Razpravljal je o proračunu, pretiranem zadolževanju, strategiji, projektih. Menil je, da 

mora župan oz. koalicija povedati, kateri projekti se bodo prioritetno izvedli. 

 

Alojz Gorjanc: 

- Opozoril je, da občina sofinancira mestni promet v višini 1 mio evrov, koncesionar ima pa 

700.000 evrov čistega dobička. Potrebno bi bilo racionalizirati prevoze, na ta način bi 

občina lahko prišla do dodatnih sredstev, ki bi jih namenila ravno obnovi kopalnic v stari 

tribuni. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednje 

 

AMANDMAJE: 

 

1. Na NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol, na proračunski postavki 11001 Investicije 

in investicijski transfer in kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove se odhodki 

znižajo za 100.000,00 € in se  

Prerazporedijo na NRP 40700042 Obnova dveh kopalnic v stari tribuni, proračunska 

postavka 141001 Šport – investicije in investicijski transferi in konto 4205 Investicijsko 

vzdrževanje in obnove.  

 

      Sprejet z večino glasov (25 PRISOTNIH: 18 ZA, 2 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

2. Na proračunski postavki 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO in kontu 4093 

Sredstva za posebne namene v okviru finančnega načrta Urada za okolje in prostor se 

odhodki znižajo za 100.000,00€ in se 

Prerazporedijo na Urad za družbene dejavnosti, NRP 40700052 Dom upokojencev Kranj 

– Prenova prizidka, proračunska postavka 150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ in 

konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom. 
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Sprejet soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA).  

 

3. Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov leta 2013 

se Mestna občina Kranj lahko dolgoročno zadolži do višine 7.000.000,00 EUR. V okviru 

tega se do višine 4.860.000,00 EUR lahko zadolži po prejemu odločbe o sofinanciranju iz 

kohezijskih sredstev EU za projekte Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, Odvajanje in 

čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in 

Sorškega polja - 2. Faza in Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop. Za 

financiranje preostalih investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov se lahko 

zadolži do višine 2.140.000,00 EUR. 

 

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

 

4. Na postavki 220203 Materialni stroški – cestna dejavnost, podkonto 4025 Tekoče 

vzdrževanje drugih objektov, v okviru finančnega načrta Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe se odhodki znižajo za 20.000 EUR. 

Navedeni odhodki v višini 20.000 EUR se prerazporedijo na Urad za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe, proračunska postavka 170303 TURIZEM konto 4021 Posebni 

material in storitve.  

 

Sprejet z večino glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

Po odločanju o amandmajih je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednje  

 

SKLEPE: 

 

I. 

Svet Mestne občine Kranj pošilja Vladi Republike Slovenije odprto pismo, v katerem ji 

sporoča, da je projekt Gorki bistvenega pomena za Mestno občino Kranj. Občina apelira na 

vlado, da preko ustreznih organov zagotovi sofinanciranje projekta. 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

II. 

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

sprejetimi amandmaji. 

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

3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2013. 

4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in 

kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2013. 

5. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2013.  

6. Sprejme se finančni načrt 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. 
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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 vseh članov sveta (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

Vodenje seje je prevzel podžupan Bojan Homan. 

 

Vlasta Sagadin: 

 V okviru proračuna je želela pojasnilo glede kadrovskega načrta iz katerega je razvidno, 

da bo nekaj ljudi izgubilo službo. Želela je vedeti ali gre v tem primeru za upokojevanja 

ali za prekinitev delovnega razmerja iz poslovnih razlogov. Želela je vedeti tudi kakšno je 

bilo stališče sindikata. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

 Pojasnil je, da se zaradi optimizacije delovnega procesa zmanjšuje 1 delovno mesto s 4 

stopnjo izobrazbe, ki bo črtano iz sistemizacije. Iz tega sledi odpustitev iz poslovnih 

razlogov  za enega delavca.  

 

Vlasta Sagadin: 

 Pojasnila je, da sindikat tega ne podpira in meni, da je dela dovolj za vse. Zanimalo jo je 

ali gre v tem primeru za odpustitev ne pa upokojitev.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

 Pojasnil je, da gre za odpustitev in za vse kar delavcu pripada po Zakonu o delovnih 

razmerjih. 

 

Igor Velov: 

 Zanimalo ga je ali za tega delavca ne bo več dela ali do na ta račun nek zunanji izvajalec 

opravljal dodatna dela ali bodo ostali delavci na oddelku opravljali več dela. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Povedal je, da sindikat ni prejel konkretnih podatkov in da niso dobili na vpogled analize 

delovnih met in da niso sodelovali pri njeni pripravi. Menil je, da ni v redu, da sindikat ne 

dobiva podatkov za kvalificirano odločanje  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

 Pojasnil je, da je občinska uprava v skladu z zakonom o javnih uslužbencih pripravila 

predlog sindikatu oziroma seznanila sindikat z nameravanimi spremembami, sindikat pa je 

dal negativno mnenje, na podlagi katerega so pripravili odgovor. 

 

Vlasta Sagadin: 

 Povedala je, da gre po njenih podatkih za delavce, ki imajo različno dolg delovni staž, 

eden je že starejši in blizu upokojitve, odpuščen pa naj bi bil mlajši. Vprašala je, če bi bila 

možnost za predčasen odhod v pokoj starejšega delavca. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

 Pojasnil je, da je prvi korak sprejem kadrovskega načrta, potem sprememba sistemizacije, 

temu pa sledijo vsi ostali koraki. 
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5. ODLOK O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI V 

MESTNI OBČINI KRANJ - 2. OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Problematiko so obravnavale Statutarno pravna komisija, komisija za socialne dejavnosti, 

zdravstvo in šolstvo in komisija za krajevne skupnosti, ki niso imele pripomb. 

 

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

 

SKLEP: 

 

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

 

Sprejeto z večino glasov ( 21 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O GOSPODARSKIH 

JAVNIH SLUŽBAH – HITRI POSTOPEK  

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave. 

 

Stališča komisij: 

 

Odlok so obravnavale Statutarno pravna komisija, komisija za prostorsko urejanje in 

komunalno infrastrukturo, komisija za gospodarstvo in komisija za krajevne skupnosti, ki so 

se s predlogom odloka strinjale. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah po hitrem 

postopku. 

 

Sprejeto soglasno ( 21 PRISOTNIH: 21 ZA). 

 

 

 

7. ODLOK O UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU JAVNIH PARKIRIŠČ – 1. 

OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave. 

 

Stališča komisij: 
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Točko so obravnavale statutarno pravna komisija, komisija za prostorsko urejanje in 

komunalno infrastrukturo, komisija za finance. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je želel vedeti ali je predlagatelj 

sprejel pripombo glede 9. člena, pripomba je bila, da se ta člen uskladi s 6. členom, kjer so 

navedena parkirišča, ki se nahajajo ob vozišču javne ceste. Komisija je dala pripombo, da se 

alineja spremeni tako, da je navedeno: »na parkirišču, ki se nahaja ob vozišču javne ceste«. 

Predlagali so, da se 6. in 9. člen uskladita. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

Povedal je, da bo pripomba upoštevana. 

 

Ker ni bilo razprave je predsedujoči, podžupan Bojan Homan dal na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA: 

 

1. Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč se sprejme po skrajšanem postopku.  

 

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

2. Sprejme se Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč. 

 

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

 

Stanislav Boštjančič: 

Povedal je, da je Nadzorni odbor spet presegel svoje pristojnosti. Nadzorni odbor je predlagal, 

da se ta odlok umakne iz razlogov, ki niso prepričljivi glede pristojnosti nadzornega odbora. 

Nadzornemu odboru je potrebno sporočiti, naj se predhodno ne vtika v občinske akte in ne 

narekuje mestnemu svetu ali naj določen akt sprejme ali ne. Predlagal je, da se glasuje o 

sklepu, da sprejemanje oziroma nesprejemanje aktov ni v pristojnosti nadzornega odbora. 

 

Predsedujoči, podžupan Bojan Homan je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejemanje aktov Mestne občine Kranj ni v pristojnosti Nadzornega odbora Mestne občine 

Kranj, ampak v izključni pristojnosti Sveta MOK. 

Nadzorni odbor naj deluje v okviru pristojnosti, ki mu jih nalaga Statut Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 20 PRISOTNIH: 15 ZA, 1 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

 

8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ - 1. OBRAVNAVA 

 

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

javne službe. 

 

Stališča komisij: 
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Odlok so obravnavale statutarno pravna komisija, komisija za turizem in komisija za krajevne 

skupnosti. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da ne vidi predloga s 

katerim bi bil predlog statutarno pravne komisije zavrnjen ali sprejet. 

 

Dr. Mitja Pavliha je navedel pripombe statutarno pravne komisije, ki so: 

- v gradivu je potrebno napisati, da gre za 1. obravnavo 

- zaradi pravilnega vrstnega reda naj gre 1. člen pred 5. člen 

- jasno mora biti razvidno v katero organizacijsko enoto spada 4. stolp 

- Vovkov vrt se mora v obrazložitvi imenovati kot v odloku 

- 3. člen: število članov programskega sveta je parno, vendar bi bilo bolje, če bi bilo 

neparno 

- 5. člen: treba je dopolniti ali je 4. stolp samostojna organizacijska enota ali je znotraj 

drugih organizacijskih enot. 

  

Razprava: 

 

Nataša Robežnik: 

- Opozorila je na napako, ki jo je opazila komisija za turizem in želela vedeti ali bo 

upoštevana. 

 

Irena Ahčin: 

- Zanimalo jo je kakšna je praktična posledica sprejetja odloka v dveh obravnavah. 

 

Podžupan, Bojan Homan ji je pojasnil, da bo do sistematizacije prišlo šele v februarju, vendar 

je na odlok toliko pripomb, da nima smisla, da se sprejema enofazno. Po končani razpravi je 

dal predsedujoči, podžupan Bojan Homan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

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

za turizem Kranj v prvi obravnavi s pripombami Statutarno pravne komisije in Komisije za 

turizem. 

 

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

 

Vodenje seje je prevzel župan Mohor Bogataj 

 

 

 

9. SEZNANITEV S STRATEGIJO MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA MESTNE 

OBČINE KRANJ  

 

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

javne službe in povedal, da sta kot rezultat predstavljena 2 razvojna scenarija, ki sta 

vrednotena in ocenjena. Oba scenarija vzpostavljata določeno finančno vrzel, ki rezultira 

zaradi tega, ker je nabor prevoženih kilometrov in postaj večji. 
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Stališča komisij: 

  

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

povedal, da komisija soglaša s predlagano strategijo. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik komisije za gospodarstvo je povedal, da se je komisija 

seznanila s strategijo in jo potrdila. 

 

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

s predlagano strategijo. 

 

Razprava: 

 

Jure Kristan: 

- Povedal je, da je bila na komisiji za krajevne skupnosti pestra debata, ki se je dotikala 

določenih linij. Menil je da je strategija ločena od prog. Zmotil ga je prihodek, ki ga 

Alpetour dobi od oglaševanja, ki je sigurno večji, kot 17.000 na leto in predlagal, da se to 

preveri, ker to lahko vpliva na subvencijo. Menil je, da naj dnevna vozovnica ostane na 

isti višini, mesečna vozovnica pa je smisel, da se na ta način pokrije razlika pri 

subvencioniranju. 

 

Beno Fekonja: 

- Dobro bi bilo, da bi to strategijo dobili na mize pred dvema letoma, ko so se odločali o 

spremembi cen za mestni potniški promet. Takrat je bila glavna razlaga, da se bo s 

spremembo cen bistveno spremenila udeležba potnikov, kar se ni zgodilo. Pred letom je 

predlagal, da se razmisli o ceni delavske vozovnice, vendar je bilo takrat rečeno, da se 

počakana strategijo in usmeritve. Danes se vidi, da ni cena ključni element, s katerim bi 

povečali. Menil je, da bo potrebno postaviti konkretno ceno, s katero bodo na trgu 

ponujali sprejemljiv in atraktiven potniški promet. 

 

Alojz Gorjanc: 

- Menil je, da je racionalizacija mestnega prometa možna in menil, da je potreba ukiniti 

proge, kjer avtobusi vozijo prazni in povečati frekvenco na tistih, ki so bolj obremenjene. 

 

Igor Velov: 

- Povedal je da zanj pomeni racionalizacija, da dobijo nekaj boljšega za isti ali celo manjši 

znesek. Poudaril je, da se z mestnim potniškim prometom prispeva tudi k manjši 

onesnaženosti okolja, k večji varnosti cestnega prometa in zmanjšuje se pritisk na javna 

parkirišča, ki jih je premalo. Sprememba cene je bil prvi korak, drugi pa bi moral biti 

povečati frekvenco in boljše proge. Ljudje bi se vozili z avtobusom, vendar mora biti 

avtobus bolj dostopen. Ni podprl povečanje cene, niti logike, da se bodo s povečanjem 

cene mesečne vozovnice popravile plače. 

 

Beno Fekonja: 

- Takrat so protestirali proti spreminjanju cen, da gre za napako v korakih. Najprej naj se 

naredi strategija, ugotovi naj se prave poti – frekvence in dostopnosti in v kombinaciji s 

tem še cene. Ni pa govoril o popravljanju plače ampak o poštenem plačilu za pot na in iz 

dela.  
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Igor Velov:  

- Menil je, da je ta sistem nepravičen do tistih, ki se ne morejo voziti z javnim potniškim 

prometom, ker ni povezave ali pa jo ni takrat, ko jo potrebujejo. Naj večja podjetja skozi 

oglaševanje vrnejo sredstva za urejanje potniškega prometa. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Strategijo mestnega potniškega prometa Mestne 

občine Kranj, katere ugotovitve bo občinska uprava upoštevala pri pripravi odloka o 

organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa. 

 

Sprejeto soglasno ( 28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

10. SKLEP O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROGRAMA V 

ZASEBNEM VRTCU S KONCESIJO MEZINČEK 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

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

podpirajo predlagani sklep. 

 

Gregor Tomše, predsednik komisije za finance je povedal, da so podprli predlagani sklep. 

 

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

predlaganim sklepom. 

 

Razprava: 

 

Jure Kristan: 

- Menil je, da so nekoliko dražji, vendar bi si morali dokument pogledati tudi v javnem 

zavodu Kranjski vrtci. Predlagal je, da se podpre čim več takih koncesionarjev. 

 

Beno Fekonja: 

- Zanimala ga je razlika v ceni, ki jo krije občina do zasebnika ali do javnega vrtca. Če bo 

več koncesionarjev bo potrebno postaviti merilo, da občina sofinancira do višine do katere 

sofinancira v javnem vrtcu.  

 

Po koncu razprave je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

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

koncesijo Mezinček. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
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11. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2013 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Vlasta Sagadin, podpredsednica komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč je 

povedala, da so sprejeli sklep, da predlagajo mestnemu svetu, da ne podpre dviga vrednosti 

točke za naslednje koledarsko leto, ker bi ta dvig prizadel tako gospodarske, kot fizične osebe. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik komisije za gospodarstvo je povedal, da je komisija podprla 

predlagani sklep. 

 

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

s predlaganim sklepom. 

 

Razprava: 

 

Jure Kristan: 

- Želel je da se do naslednje seje naredi seznam kakšno je stanje z nezazidanimi stavbnimi 

zemljišči v Mestni občini Kranj oziroma za koliko kmetijskih zemljišč obstaja želja po 

zazidljivosti. 

 

Bojan Homan: 

- Povedal je, da odločajo o prihodku 145.000 EUR za letošnji proračun Mestne občine 

Kranj. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Pojasnil je, da če se cena ne bo dvignila v letu 2013 to pomeni izpad dohodka za leto 2013 

145.600 EUR, cene v 2014 se ne bo dalo ujeti, zato bo tak izpad tudi v letu 2014, kar 

pomeni v naslednjih 6 letih približno milijon EUR izpada prihodka. 

 

Igor Velov: 

- Zanimalo ga je ali je v proračunu planiran prihodek po novi ali stari ceni in dobil odgovor 

da po stari. 

 

Peter Zaletelj: 

- Podprl je mnenje komisije, ki predlaga, da cena točke ostane enaka. Menil je, da je 

povečanje vrednosti točke z indeksom rasti življenjskih potrebščin napačen kriterij. 

Pravilen kriterij bi bil kriterij, ki bi upošteval boljšo opremljenost zemljišč ali pa boljše 

pogoje dela. Poudaril je še, da prihodki posameznim ljudem in družbam padajo in ko 

realizacija podjetjem pada, jim občina na drugi strani strošek povečuje, za kar je menil, da 

ni v sorazmerju. 
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Igor Velov: 

- Razumel je svetnika Zaletelja in poudaril, da so danes glasovali o proračunu, pri katerem 

pa je važna tudi prihodkovna stran. Ker ima izpad dohodka dolgoročne posledice in ker 

povečanje ni tako zelo veliko je povedal, da bo sklep podprl. 

 

Beno Fekonja: 

- Vprašal je kaj tako povečanje pomeni za podjetje. 

 

Mitja Herak, direktor občinske upšrave: 

- Povedal je, da to pomeni od 50 do 500 EUR za povprečno podjetje.  

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 

Mestni občini Kranj za leto 2013. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 28 PRISOTNIH: 19 ZA, 4 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

 

12. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

1. Irena Ahčin:  

- Zadnjih 14 dni so bili na Cesti Kokrškega odreda priča svetlobnim mrkom, ki so ogrožali 

pešce in voznike. Zanima jo vzrok teh mrkov, zakaj so toliko časa trajali in kako je z 

obveščanjem. 

 

2. Nada Mihajlovič:  

- Glede na to, da je na prejšnji seji predala gradivo za ustanovitev gorenjske univerze, je 

izkoristila priliko in pozvala vse kranjske poslance in poslanko k podpisu pobude za 

ustanovitev te univerze. Želela je, da se jim to vroči po pošti. 

 

3. Mag. Igor Velov:  

- Ponovno je postavil vprašanje glede strategije.  

 

4. Vlasta Sagadin: 

- V imenu rodbine Slavec, potomci slavnega gradbenika Iva Slavca, katerega spomenik so 

odgrnili lansko leto pri Stari pošti, je podala prošnjo, da bi Gaštejski klanec proglasili za 

kulturni spomenik občinskega pomena. Gre za arhitekturo med obema vojnama. Čeprav 

so oboki nameščeni ob cesti, ki regionalna, še vedno lahko tak objekt občina zaščiti kot 

spomenik. Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine so že pripravljeni materiali in 

obrazložitve v tej smeri.  

 

5. Nataša Robežnik:  

- Zanimalo jo je, koliko vsi kranjski javni zavodi namenijo oz. so namenili v preteklih dveh 

letih za razna svetovanja.  

 

6. Alojzij Ješe:  
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- Podal je pobudo, ki naj se jo posreduje državi, da bi v križišču Orehek-Breg-Žabnica-

Jeprca zgradilo krožišče.  

- Vprašal je, ali je že urejen kataster zemljišč ob cesti Orehek-Jeprca.  

- Ali je urejeno križišče v Britofu pri Šprajcarju.  

 

7. Bojan Homan:  

- Ponovno je dal v razmislek svojo pobudo, da bi Kranj poimenovali Kranj, mesto kranjske 

klobase.  

 

8. Stanislav Boštjančič:  

- Menil je, da kranjska klobasa ne izhaja iz imena Kranj, ampak iz kranjske dežele, kar je 

mnogo širše. Za tako pobudo mora občina dobiti soglasje vseh občin, ki so sestavljale 

takratno kranjsko deželo.  

- Opozoril je, da ni stvar Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, kako in kaj občina 

organizira mestni potniški promet v Kranju. Nadzorni odbor naj se drži svojih pristojnosti 

po zakonu in statutu.   

 

Župan, Mohor Bogataj, je ob 19. uri zaključil sejo mestnega sveta. Vsem svetnicam in 

svetnikom je zaželel veliko zdravja, srečno novo leto, veseli december in jih povabil na 

pogostitev.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19. uri. 

 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

 

 

Svetlana Draksler, org. 

 

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

 

Bojan Homan 

PODŽUPAN 

 


