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Z A P I S N I K 

 

15. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 16.5.2012, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo so vodili župan Mohor Bogataj, podžupan Bojan Homan in podžupan Darko Jarc. 

 

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

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

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, mag. Andreja Valič Zver, Klemen Valter, Igor Velov, Smiljana 

Vončina Slavec, Zmagoslav Zadnik in Peter Zaletelj. 

 

Odsotna sta bila mag. Janez Frelih in Nataša Robežnik.  

 

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

direktor občinske uprave, Mirko Tavčar – načelnik Urada za finance, Tatjana Hudobivnik – 

vodja Splošne službe v Uradu direktorja, Sašo Govekar – vodja Službe za zaščito in reševanje 

ter tehnične zadeve v Uradu direktorja, mag. Marko Hočevar – načelnik Urada za 

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

družbene dejavnosti, Brane Šimenc - načelnik Projektne pisarne, Boštjan Gradišar – načelnik 

Urada za okolje in prostor, Robert Zadnik – Medobčinski inšpektorat Kranj, Milena Bohinc in 

Svetlana Draksler – analitika v Uradu direktorja Bojan Dremelj, direktor Razvojnega centra 

za informacijske in komunikacijske tehnologije, d.o.o. Kranj – pri 3. točki, Zvonko Sajevic, 

podjetje Ržišnik & Perc – pri 10. točki in Mile Hodnik, predsednik Lokalne akcijske skupine 

– pri 11. točki. 

 

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

sklepov delovnih teles Sveta MOK in osnutek sklepov NO MOK. Z dnevnega reda je umaknil 

3. A. Kadrovsko zadevo – Predlog za imenovanje člana v Razvojnem svetu gorenjske regije 

in namesto nje uvrstil novo 3.A. Predlog za člana Nadzornega sveta družbe BSC d.o.o. Kranj. 

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je uvrstil pod 3. točko 

novo Kadrovsko zadevo – B. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja oz. lokalne skupnosti v 

svete javnih zavodov. Za Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj je predlagana prva 

obravnava. Napovedal je, da bo v primeru, ko na predlog odloka v prvi obravnavi ne bo 

bistvenih vsebinskih pripomb, po 100. členu Poslovnika Sveta MOK med razpravo predlagal 
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obravnavo odloka po skrajšanem postopku. Pri pošiljanju gradiva za točko: Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske – prva 

obravnava, je pri kopiranju dopisa, ki je priloga osnovnemu gradivu, prišlo do tiskarske 

napake (manjka ena stran dopisa). Celoten dopis ste prejeli v elektronski obliki v ponedeljek, 

danes je pa tudi na mizi. Na podlagi 27. Člena Poslovnika Sveta MOK je predlagal za točko 

Oporekana terjatev, pri kateri gre za dokumente in gradiva zaupne narave, da se zaupnost 

umakne in predlagal, da se obravnava takoj po potrditvi dnevnega reda in zapisnika, kot 2. 

točka. Pri premoženjski zadevi 4. C Prenos koncesije na telovadnice pri OŠ Žabnica, OŠ 

Besnica in OŠ Goriče, so na mizo dana dodatna pojasnila. Umaknil je 9. točko Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest v MOK – druga obravnava, ker so pred 10. Minutami prispele 

informacije, ki ne dovoljujejo obravnave na mestnem svetu. 

 

Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v 

potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 19.4.2012 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Oporekana terjatev  

3. Predstavitev Razvojnega centra informacijsko-komunikacijskih tehnologij na Laborah  

4. Kadrovske zadeve  

5. Premoženjske zadeve  

6. Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj – prva obravnava 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva 

Gorenjske – prva obravnava 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v MOK – druga 

obravnava 

9. Odlok o avto-taksi prevozih v MOK – druga obravnava 

10. Novelacija Zagonskega elaborata programa GORKI – 2. faza, maj 2012 

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

MOK za leto 2011 

12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 14. SEJE SVETA Z DNE 19.4.2012 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 14. 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 14. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 19.4.2012 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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2. OPOREKANA TERJATEV 

 

Župan Mohor Bogataj je pri gradivu za to točko umaknil oznako »zaupno« in pri obravnavi 

vključil javnost.  

 

Uvodno obrazložitev je podal Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance. 

 

Župan Mohor Bogataj, je predlagal spremenjen sklep, ki se glasi: »Mestna občina Kranj za 

izplačilo po notarskem zapisu št. SV 410/2010 z dne 11.5.2010 v vrednosti 3.624.213 € prične 

z izterjavo preko sodišča.« 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da je komisija zadevo 

obravnavala. Glede na to, da je bil predlagan drugačen sklep, se komisija do zadeve ne more 

opredeliti.  

 

Župan Mohor Bogataj, je povedal, da je bila glavna dilema, ali tvegati 20.000 – 30.000 € za 

stroške postopka in umakniti to zadevo, ali pa iti v tožbo. Ocenjuje, da je boljše, da gredo v 

tožbo. Kot predsedujoči je odredil pet minutni odmor za sestanek Komisije za finance. 

 

Odmor ob 16.15 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da se je komisija sestala in 

sprejela sklep, da podpira nov predlagani sklep, kot ga je župan prebral. Hkrati pa zahtevajo 

od uprave, da pridobi mnenje pristojnega ministrstva za evropska sredstva, da ne bo kakšnih 

težav v prihodnosti. 

 

Župan, Mohor Bogataj, je dal v obravnavo sklep in sicer da, Mestna občina Kranj za izplačilo 

po notarskem zapisu št. SV 410/2010 z dne 11.5.2010 v vrednosti 3.624.213 € prične z 

izterjavo preko sodišča s pripombami Komisije za finance.  

 

Razprava: 

 

Stanislav Boštjančič:  

- Zanimalo ga je, ali je Komisija za finance ugotavljala kakšen je vrstni red terjatev v 

stečaju, ki jih ima občina nasproti Vegradu. Glede na to, da se ve kako je z Vegradom in, 

če je vrstni red zelo slab, je škoda vsakega evra za tožbo. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da so imeli okrog tega v preteklih dneh veliko debat. 

Možnost stroškov je 1 % proti tistemu, kar bi lahko dobili. Na drugi strani je moralna in 

politična odgovornost občinske uprave in svetnikov, da ne bi terjali tistega, kar nam pripada. 

Strinjal se je z g. Boštjančičem, da je relativno majhna verjetnost, kaj bo občina sploh dobila. 

 

Alojzij Potočnik:  

- Kot član Komisije za finance je povedal, da komisija nima vpogleda v vrstni red terjatev 

vključno z izločitvenimi pravicami. 

- Pred vložitvijo tožbe je o tem potrebno pridobiti ustrezna mnenja, saj vzporedno tečejo 

postopki – evropska sredstva, ki so relativno neodvisni od odločitve mestnega sveta. 

Občina se mora maksimalno ščititi. 
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Mag. Alenka Bratušek:  

- Izpostavila je dilemo dvojnega financiranja. Če bo občina s tožbo želela vzpostaviti 

terjatev do Vegrada, evropska komisija pa pravi, da se za istovrstna dela ne more dobiti 

dvakrat sredstev, lahko nastane problem. Komisija za finance je zato predlagala, da se o 

tem od resornega ministrstva pridobi mnenje. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- Predlagal je, da se o zadevi pridobi mnenje pristojnega ministrstva in potem o tem odloči.  

 

Župan Mohor Bogataj je predlagal, da se o predlaganem sklepu odloča, s tem da se predhodno 

pridobi mnenje ministrstva. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da ni potrebno sprejeti nobenega sklepa. Uprava lahko pelje vse postopke naprej 

brez katerega koli sklepa. V kolikor se bo danes o tem glasovalo, on o tem ne bo glasoval 

iz dveh razlogov in sicer, ker svet nima na voljo vseh podatkov in ker ni specialist za te 

stvari. 

 

Nada Mihajlović: 

- Citirala je stavek iz obrazložitve: »Tudi, če bi uspeli, je verjetnost poplačila zelo majhna. 

Iz dopolnjenega seznama preizkušenih terjatev, ki je bil objavljen 12.3.2012, je razvidno, 

da stečajna upraviteljica našo terjatev oporeka.« 

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Verjetnost poplačila je zelo majhna, ampak je vsaj verjetnost in on tu dileme nima. O 

predhodnem zaprosilu za mnenje ministrstva se bo potrebno določiti. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Vprašala je, ali je res, da uprava lahko te postopke čisto suvereno, odgovorno sama pelje, 

ali potrebuje sklep mestnega sveta. Ker nima dovolj informacij, se bo odločanja vzdržala. 

 

Klemen Valter: 

- Iz uradno dostopnih podatkov sklep sodišča o dokončnem prerekanju terjatev še ni bil 

izdan. Po zakonu od objave  tega sklepa začne teči eno mesečni zakonski rok za vložitev 

tožbe. V tem trenutku občina pravno tožbe še ne more vložiti. Pogovarjajo se zgolj o 

možnosti, ko bo nastopilo dejstvo, da se mora občina odločiti za vložitev tožbe. Občina bi 

morala vložiti tožbo kljub stroškom, ki bodo pri tem nastali. 

 

Župan Mohor Bogataj je zaključil z razpravo ter dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

MO Kranj naj za izplačilo po notarskem zapisu št. SV 410/2010 z dne 11.05.2010 v vrednosti 

3.624.213,00 € prične z izterjavo preko sodišča. Občinska uprava naj pridobi mnenje 

resornega ministrstva.  

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH; 21 ZA, 1 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 
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3. PREDSTAVITEV RAZVOJNEGA CENTRA INFORMACIJSKO – 

KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ NA LABORAH 

 

Razvojni center informacijsko komunikacijskih tehnologij na Laborah je predstavil njegov 

direktor, g. Bojan Dremelj. 

 

V razpravi so sodelovali: Vlasta Sagadin, Jure Kristan, Klemen Valter, mag. Drago Štefe in 

Bojan Dremelj. 

 

Izpostavljene so bile naslednje teme:  

- Prostorska stiska v Kranjskih vrtcih, možnost odprtja vrtca v razvojnem centru, ampak 

žal ni bilo interesa 

- Povezovanje dijakov, študentov, mladih, ki bi ostali v Kranju 

- Razvojni center se je predstavil vsem večjim kranjskim podjetjem, fakulteti, združenju 

obrtnikov in drugim 

- Predstavljen tudi eden najboljših Tehnološki park Ljubljana 

- V Ljubljani je mladim podjetnikom na voljo baza stanovanj, kjer lahko stanovanje 

najamejo po ugodnih pogojih za določeno časovno obdobje 

- Najem površin za ugodno ceno 

- Poslovni angeli, projekt Start up 

- Vračanje podjetij in delovne sile iz Ljubljane nazaj v Kranj 

- Potrebno bo razmišljati oz. nekaj narediti za napredek in razvoj podjetij v Kranju 

 

V zaključku razprave je g. Bojan Dremelj povedal, da bo razvojni center povabil vse svetnike 

in svetnice na ogled samega centra, kar bo dalo celovito predstavo o razvojnem centru. 

 

    

4. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Predlog za člana Nadzornega sveta družbe BSC d.o.o. Kranj 

 

Uvodno poročilo je podal župan Mohor Bogataj. 

 

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

povedal, da se je komisija seznanila s predlogom župana.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Za predstavnika Mestne občine Kranj se v Nadzorni svet družbe BSC predlaga g. Mitja 

Heraka, direktorja občinske uprave Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTIH: 26 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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B. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja oziroma lokalne skupnosti v svete javnih 

zavodov 

 

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

volitve in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Imenujejo se predstavniki ustanovitelja oziroma lokalne skupnosti v svete naslednjih javnih 

zavodov: 

 

Osnovna šola Matije Čopa Kranj: 

1. JAKOB KLOFUTAR, Ul. Juleta Gabrovška 19, Kranj 

2. HELENA MERDJADI, Ulica Tuga Vidmarja 6, Kranj 

3. MARJAN PODGORŠEK, Cesta Jaka Platiše 19, Kranj 

 

Osnovna šola Predoslje Kranj   

1. LEJA JOVANOVIČ Predoslje 84a, Kranj 

2. MILOŠ PLESNIK, Zagrajškova 14, Kranj 

3. GREGOR TOMŠE, Britof 276, Kranj 

 

Glasbena šola Kranj: 

1. STANISLAV BOŠTJANČIČ, Podrovnik 81, Zg. Besnica 

2. SIMONA PINTER, Ulica Janka Puclja 1, Kranj 

3. ALENKA PODBEVŠEK, Golnik 171, Golnik 

 

Gimnazija Kranj  

DUŠANKA KOPOREC, Predoslje 102a, Kranj 

 

Sklepi veljajo z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavijo se pa naslednji dan 

po izteku mandata dosedanjim sestavam svetov zavodov.  

 

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

 

Vodenje seje je začasno prevzel podžupan Bojan Homan. 

 

 

5. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Sprememba sklepa o prerazporeditvi sredstev za sanacijo blokov odlagališča 

odpadkov Tenetiše 

 

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

gospodarske javne službe in povedal, da je namen sprejetja sklepa preglednost porabe 

okoljske dajatve. 

 

Stališča komisij: 
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Gregor Tomše, predsednik komisije za finance je povedal, da se je komisija seznanila z 

zadevo in jo podpira. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. S proračunske postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – svet in konta 409000 

Splošna proračunska rezervacija se zaradi zagotovitve sredstev za sanacijo bokov na 

odlagališču odpadkov Tenetiše na NRP 4060108 Deponija Tenetiše, postavko 231201 

Taksa za obremen. zraka in tal, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

prerazporedijo sredstva v višini 190.601,30 EUR z DDV. 

2. Razveljavi se sklep o prerazporeditvi sredstev za sanacijo bokov odlagališča odpadkov 

Tenetiše, ki je bil sprejet na 12. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 22.02.2012. 

Sprejeto z večino glasov ( 26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK 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 je 

povedal, da je komisija podprla predlagani sklep. 

 

Gregor Tomše, predsednik komisije za finance je povedal, da je komisija podprla predlagani 

sklep. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da komisija ni imela 

pripomb na predlagano besedilo.  

 

Razprava: 

 

V razpravi so sodelovali Vlasta Sagadin, Mag. Alenka Bratušek, Boštjan Gradišar, Jure 

Kristan, Smiljana Vončina Slavec, Mag. Andrej Šušteršič, Mitja Herak, Tatjana Hudobivnik, 

Igor Velov, Nada Mihajlović in Beno Fekonja 

 

Vlasta Sagadin: 

- Povedala je, da je članica komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Člani 

komisije so se odločili, da se sej ne bodo več udeleževali, ker se morajo 4 člani prilagajati 

predsedniku komisije.  

- Izpostavila je, da so hiše, ki so predmet prodaje bile do nedavnega v uporabi za Kranjske 

vrtce, sindikalne zaupnice tega zavoda so jo obvestile, da je bila ena teh hiš kupljena pred 

mnogimi leti iz regresa, ki so se mu takratni zaposleni v Kranjskih vrtcih odpovedali in ga 

namenili za nakup lastne počitniške hiše in želela je pojasnilo ali je to res. Zanimalo jo je 

tudi kdo je v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik teh dveh objektov. 
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Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Pojasnil je, da je vzdrževanje hiš drago, približno 14.000 EUR/hišo letno. Če je dnevni 

najem 40 EUR, potem mora biti objekt zaseden 350 dni na leto, pri ceni 60 EUR pa 234 

dni. Trenutno je zasedenost 10 %, objekta pa sta v zelo slabem stanju. MOK ju je prevzela 

in sanirala najnujnejše, reklamirala, vendar je cena najema previsoka in interesa za najem 

med zaposlenimi MOK, UE in javnih zavodov v MOK ni bilo. Predlog za prodajo je bil 

pripravljen zato, da se razbremenijo tekoči odhodki proračuna, mestni svet pa jo bo potrdil 

ali pa se odločil za subvencioniranje počitniške dejavnosti. 

 

Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe: 

- Pojasnila je, da sta v zemljiški knjigi oba objekta vpisana kot lastnina MOK brez bremen, 

zato lahko občina z njima prosto razpolaga.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči Bojan Homan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2012. 

 

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

 

 

C. Prenos koncesije za telovadnice pri OŠ Žabnica, OŠ Besnica in OŠ Goriče 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave in povedal, da je MOK z 

zasebnim partnerjem SGP Tehnik v letu 2010 sklenila pogodbe za gradnje in upravljanje 

telovadnic v Žabnici, Besnici in Gorčah. Zasebni partner je pridobil pravico zgraditi in 15 let 

od pravnomočnosti uporabnega dovoljenja upravljati telovadnice. 24.4.2012 je podjetje SGP 

Tehnik podal predlog, da se koncesija prenese na novega partnerja, to je podjetje Gorenjc 

SGP. Koncesijske pogodbe dopuščajo to možnost, novi partner pa pridobi vse pravice in 

obveznosti obstoječega partnerja.  Obveznosti MOK do zasebnega partnerja se s tem ne bodo 

spremenile. Občinska uprava želi, da se opravi razprava in da bodo pripombe za izboljšanje 

dobrodošle. 

 

Stališča komisij: 

 

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

predlog proučili in predlagajo upravi, da iz ekonomskega vidika prouči naslednje možnosti 

občinska uprava naj iz ekonomskega vidika preuči vse tri možnosti, in sicer:  

- dovoli se, da se koncesija prenese na novega zasebnega partnerja GORENJC, 

- poskuša izboljšati poslovne pogoje ob prenosu koncesije na drugo pravno osebo (cena ure; 

cena ure, če telovadnica ni zasedena in drugo), 

- občina gre v odkup (pri tem upoštevati upravljanje, izračun preostalih 13 let…) 

in ugotoviti, kaj je za MOK najugodnejše. 

 

Gregor Tomše, predsednik komisije za finance je povedal, da so njihove ugotovitve podobne 

ugotovitvam komisije za socialne zadeve, zdravstvo in šolstvo. Dodatna pojasnila glede 

bonitet, ki so jih zahtevali so prejeli svetniki na mizo, predlagali pa so, da se prouči možnost 
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odkupa samih objektov in da se skuša pogajati za dodatne ugodnosti iz koncesijskega 

razmerja. 

 

Razprava: 

 

V obširni razpravi, v kateri so sodelovali: Mitja Herak, Jure Kristan, mag. Alenka Bratušek, 

Smiljana Vončina Slavec, Stanislav Boštjančič, Igor Velov, mag. Drago Štefe, Alojzij 

Potočnik, Beno Fekonja, Janez Bohorič, Peter Zaletelj, Tatjana Hudobivnik, mag. Andrejka 

Majhen, Bojan Homan in Klemen Valter, so bili podani naslednja vprašanja in predlogi: 

 

Jure Kristan: 

- Predlagal je, da se čas, ki ga imajo šole na voljo podaljša iz 13 na vsaj 15 ali še bolje 16. 

Uro, da bodo lahko otroci, ki ostanejo v podaljšanem bivanju uporabljali telovadnico 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Zanimalo jo je kaj bo s telovadnicami, če gre podjetje SGP Tehnik v stečaj, ali bodo 

telovadnice v stečajni masi če pa je pred tem opravljen prenos koncesije na hčerinsko 

podjetje ali je s tem problem rešen ali gre premoženje hčerinskega podjetja tudi v stečajno 

maso. 

 

Tatjana Hudobivnik – vodja splošne službe: 

- Pojasnila je, da je MOK lastnica zemljišča, objekt pa bo v lasti MOK šele čez 15 let in v 

primeru stečaja gre objekt verjetno v stečajno maso. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Predlagala je, da bi bilo mogoče smiselno najti koncesionarja, ki mu je upravljanje 

telovadnic primarna dejavnost, ne tako kot sedaj, ko je upravljavec gradbeno podjetje, 

kateremu upravljanje povzroča več težav. Predlagala je še, da mestni svet sprejme sklep, 

da občinska uprava poskuša definirati nove pogoje, mestni svet pa se kasneje na podlagi 

poročila v katerem bo navedeno kako se je pogodba spremenila, o pogodbi odloča. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Predlagal je, da se najprej pripravijo tripartitne pogodbe med MOK, zasebnim partnerjem 

in šolami in predložijo mestnemu svetu, ki jih bo obravnaval skupaj s predlaganimi sklepi. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Občinska uprava naj pri prenosu koncesije za telovadnice pri OŠ Žabnica, OŠ Besnica in OŠ 

Goriče v pogajanjih doseže čim boljše pogoje za Mestno občino Kranj, pripravi nove pogodbe 

in jih posreduje mestnemu svetu v potrditev.  

 

Sprejeto soglasno ( 27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
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6. ODLOK O PRIZNANJIH V MESTNI OBČINI KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

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

nov odlok pripravljen na predlog Komisije za nagrade in priznanja. Za odlok je predlagana 

obravnava po skrajšanem postopku, v primeru da ne bo večjih pripomb. Bistvena sprememba 

je v tem, da je podelitev priznanj možna občanom drugih občin, ne samo občanom MOK. 

Črtano je priznanje domicil, ker se nekaj let ni podeljeval. Pri vsakem priznanju je našteto 

največje število priznanj, ki se jih v letu lahko podeli in beseda »predvidoma«, s čemer so 

omogočene izjeme. Predvideno je, da se podeli 1 naziv častni občan, 1 nagrada, ki je edina 

denarna in novost je, da se v primeru, da bi bilo podeljeno več nagrad znesek razdeli med 

dobitnike po enakih delih. Predvidenih je 5 listin o priznanju, 3 velike plakete MOK, 3 male 

plakete MOK, 1 velika Prešernova plaketa in 3 male Prešernove plakete. Komisija za nagrade 

in priznanja je predlagala, da se v besedni zvezi mala plaketa in mala Prešernova plaketa črta 

pridevnik »mala« v vseh členih in sklonih. Plaketo in Prešernovo plaketo podeljuje župan 

izven slavnostne akademije, o vseh ostalih priznanjih pa odloča mestni svet na predlog 

komisije za nagrade in priznanja, podeljujejo pa se na slavnostni akademiji ob občinskem 

prazniku. V imenu predlagatelja je upošteval vse pripombe statutarno pravne komisije, ki so: 

- 3. člen: namesto besedne zveze »gospodarske družbe« se uporabi besedna zveza 

»gospodarski subjekti«; nadalje se v prvem stavku pred besedico »in« doda vejica in 

beseda »združenja«; 

- 2. odstavek 4. člena se uvrsti v svoj člen, ostali členi se ustrezno preštevilčijo;  

- 7.člen: v prvem odstavku se besedna zveza »gospodarskim družbam« nadomesti z 

besedno zvezo »gospodarskim subjektom«, nadalje pa se za besedno zvezo 

»gospodarskim subjektom« doda vejica in beseda »združenjem«; 

- 8.člen: v prvem odstavku se besedna zveza »gospodarskim družbam« nadomesti z 

besedno zvezo »gospodarskim subjektom«, nadalje pa se za besedno zvezo 

»gospodarskim subjektom« doda vejica in beseda »združenjem«; 

- 9.člen: besedilo »posameznikom, skupinam posameznikov in pravnim osebam« se 

nadomesti z besedilom »občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim 

skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom«; 

- 11. člen: besedilo »posameznikom in pravnim osebam« se nadomesti z besedilom 

»občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, 

gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom«; nadalje se črta 3. odstavek; 

- 13. člen: se črta, ostali členi se ustrezno preštevilčijo; 

- 15. člen: besedilo »zmotnih ali lažnih« se nadomesti z besedo »neresničnih«; v drugem 

odstavku se na koncu stavka doda vejica in besedilo »na zaporno kazen 6 mesecev ali 

več«. 

- 16. člen: v 2. točki se pred besedilom »za fizične osebe« doda alineja, v drugi alineji se 

besedi »pravne osebe« nadomestita z besedama »gospodarske subjekte«, nadalje pa se 

pred besedo »dejavnost« doda beseda »glavna«; 

- 18. člen: besedilo od vključno vejice dalje se nadomesti z besedilom »in začne veljati 

petnajsti dan po objavi«. 

 

Stališča komisij: 

 

Janez Bohorič, predsednik komisije za nagrade in priznanja je povedal, da je predlog za 

spremembo odloka nastal lansko leto, ko se je komisija ukvarjala s problemi ob podelitvi 

nagrad na podlagi razpisa. Novi odlok je vse pripombe komisije upošteval. Komisija še 

predlaga, da se vse pripombe upošteva na tej seji in odlok sprejme po skrajšanem postopku, 

da bo komisija lahko pričela z delom. Potrebno bo objaviti razpis, da ne bo časovne stiske. 
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Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da je predlagatelj 

povzel njihove pripombe. 

 

Alojz Gorjanc, podpredsednik komisije za kulturo in šport je povedal, da komisija podpira 

predlagani odlok. 

 

Dr. Ilija Dimitievski, predsednik komisije za gospodarstvo je povedal, da komisija podpira 

predlagani odlok. 

 

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

predlagani odlok. 

 

Razprava: 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Menil je, da beseda praviloma, ki se pojavlja v 5., 6. in 7. členu omogoča izjeme, vendar 

pa zgornja meja ni določena. Tako se lahko podeljuje neopredeljeno število priznanj častni 

občan in nagrad in lahko se podelijo katerikoli dan v letu. V 5. členu je navedeno, da se 

priznanja praviloma podelijo na slavnostni akademiji in želel vedeti, kdo odloča, da se ne 

podeljujejo na slavnostni akademiji, ker to ni navedeno. V ostalih členih je navedeno, da 

se podeljujejo priznanja na predlog komisije, v tem členu pa ni navedeno kdo se odloči. 

Določeno ni niti kdo odloča, kar pomeni, da lahko župan svojevoljno preloži podelitev. 

Prav tako je lahko 5 častnih občanov, ne enega in 10 nagrad. Saj verjetno do tega ne bo 

prišlo, lahko pa tudi. Predlagal je, da se izraz praviloma črta v vseh teh članih, ker ta izraz 

lahko pomeni razvrednotenje teh nagrad.  

 

Janez Bohorič: 

 Pojasnil je, da je izraz praviloma napisan zato, da bi se izjemoma lahko tudi odstopalo od 

napisanega v odloku. Komisija mora tako odločitev utemeljiti, o podelitvi nagrad pa v 

vsakem primeru odloča mestni svet. Komisija predloge predstavi mestnemu svetu in jih 

zagovarja. V preteklem letu je bila velika zadrega, ker je bilo za eno priznanje predlaganih 

več enakovrednih pevskih zborov, ki so praznovali jubileje in ker odlok tega ni dopuščal 

je komisija lahko podelila samo priznanje samo enemu zboru. Menil je, da odlok ne more 

biti napisan tako, da bi predvidel vse situacije. Zato je predlagal, da beseda »praviloma« 

ostane, oziroma se napiše nekako drugače na primer »izjemoma pa lahko tudi več«. Tako 

bo prihranjenih veliko težav komisiji. Menil je, da bo ta odlok lahko boljša podlaga za 

delo komisiji. 

 

Stanislav Boštjančič – replika: 

 Menil je, da je za komisijo najbolj enostavno, da v primeru, ko je več kandidatov predlaga 

3 ali 4, da ni zamere. Glede na to kdo vse lahko predlaga kandidate je taka rešitev najbolj 

enostavna. Menil je da bi moralo biti v odloku navedeno brez izjemoma in brez 

praviloma, ker se na tak način daje poudarek vsakemu priznanju posebej.  

 

Beno Fekonja: 

 Predlagal je, da se med nagrade vključi tudi prostovoljstvo in se v 8. člen vključi še 

dikcija: »brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob 

rob, izključeni«. Če pa se zaradi te pripombe ne more sprejeti odlok v skrajšanem 

postopku potem pa ni želel, da se vključi. 
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Vlasta Sagadin: 

 Menila je, da je v MOK preveč priznanj in nagrad, ker za njo to pomeni razvrednotenje 

nagrad. Prejemniki naj bi bili taki, ki za MOK naredijo res nekaj izjemnega. Glede besede 

praviloma se je strinjala s svetnikom Boštjančičem, da se jo briše in v tem primeru je 

potem v 7. členu odloka drugi odstavek nepotreben. Predlagala je še, da se število listin o 

priznanju MOK zniža na 3 – toliko kot je velikih plaket. 

 

Župana, Mohorja Bogataja je zanimalo mnenje predsednika komisije, g. Bohoriča, ali bi se 

lahko odlok sprejel dvofazno, na tej seji prva obravnava in na naslednji – junija v drugi fazi, 

ker je menil, da je veliko pripomb, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. 

 

Janez Bohorič: 

 Menil je, da se vse pripombe lahko direktno upoštevajo in da zaradi tega ni potrebna 

dvofazna obravnava. Poudaril je, da ni smiselno še znižati število nagrad, ker so edine 

stimulativne zadeve, ki dajejo veliko zadovoljstvo in zadoščenje izbranim.  

 

Igor Velov: 

 Menil je, da je odlok usklajen, dilema je samo v besedi »praviloma«, za katero je menil, 

da je dobro, da je vključena in poudaril, da je potrebno zaupati komisiji in mestnemu 

svetu, da bosta podelila priznanje zaslužnim prejemnikom.  

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

 Razumel je pomisleke svetnika Boštjančiča, da lahko pride do zlorabe, vendar pa je 

potrebno zaupati komisiji in mestnemu svetu da tega ne bosta dopustila. Včasih pa lahko 

pride do izjemnega dogodka, ko se bo na podlagi odloka lahko podelilo dodatno priznanje. 

 

Alojz Gorjanc: 

 Menil je, da so zadeve jasne in predlagal, da se glasuje o obeh predlogih – z besedo 

praviloma in brez nje in večina naj odloči. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Zanimalo ga je kdo bo po 5. členu odločil, da priznanja na bodo podeljena na slavnostni 

akademiji. 

 

Janez Bohorič: 

 Predlagal je, da tam praviloma ne velja in da se briše iz odloka. 

 

Alojz Potočnik: 

Podprl je predlog svetnice Sagadinove, da je velika inflacija priznanj in menil, da bi jih bilo 

potrebno vsebinsko prevetriti. 

 

Nada Mihajlović: 

 Predlagala je, da se lahko plakete, ki jih podeljuje župan podelijo ob dogodku, za katerega 

se podelijo in ne na slavnostni seji, zato naj beseda praviloma v 5. členu kar ostane. 

 

Janez Bohorič: 

 Pojasnil je, da je bilo tako že v prejšnjem odloku, vendar to ni bilo spremenjeno. Prejšnji 

odlok je bil v marsičem pomanjkljiv, predlagane pa so bile samo spremembe, ki so delo 

oteževale. Glede števila priznanj je menil, da je število ustrezno, naj pa o zmanjšanju 
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odloči mestni svet. Opozoril pa je še, da je komisija za nagrade in priznanja opozorila, da 

se pri mali plaketi in mali Prešernovi plaketi črta pridevnik mala, ker je nepotreben. 

 

Vlasta Sagadin: 

 Predlagala je, da se v odlok vključi tudi njen predlog, da se število listin o priznanju 

zmanjša iz 5 na 3. 

 

Igor Velov: 

 Predlagal je, da se o predlogu svetnice Sagadin glasuje posebej, če bo izglasovan se 

vključi v odlok, drugače pa so v odlok vključene spremembe, ki jih je povzel župan. 

 

Župan Mohor Bogataj je v imenu predlagatelja povzel naslednje spremembe: 

 

V 5. členu se črta beseda »praviloma« in ostane dikcija »Priznanja se podeljujejo na 

slavnostni akademiji ob prazniku Mestne občine Kranj.« in črta se pridevnik mala in dal na 

glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

V posameznem letu se lahko praviloma podeli največ 3 listine o priznanju. 

Sklep ni bil sprejet ( 27 PRISOTNIH: 10 ZA, 14 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj se sprejme po hitrem postopku. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

Sprejme se Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj s predlaganimi spremembami.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PREOBLIKOVANJU OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča delovnih teles: 

 

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

da komisija ni imela pripomb na Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske s predlaganimi dopolnitvami – 1. Obravnava. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, podaja sledeči pripombi na 

odlok: 

- v gradivu se iz obrazložitve črta predlog o spremembi 3. točke 25. člena in dopolnitvi z 

novim 35. a členom, ker navedeno ni vključeno v besedilo odloka; 

- v preambuli se črta besedilo »Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske 

(Ur. list RS, št. 101/04, 69/2005) ter«. 
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Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva 

Gorenjske s predlaganima dopolnitvama se sprejme – prva obravnava.  

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

 

8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH 

TAKSAH V MOK – DRUGA OBRAVNAVA 

 

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

gospodarske javne službe. 

 

Stališča komisij: 

 

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

pripomb na predlagano besedilo. 

 

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

predlaganim Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah v MO Kranj 

se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

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

predlaganim gradivom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini 

Kranj.  

 

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

 

 

9. ODLOK O AVTO-TAKSI PREVOZIH V MOK – DRUGA OBRAVNAVA 

 

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

gospodarske javne službe. V imenu predlagatelja je povzel pripombo Statutarno pravne 

komisije, da se v 3. odstavku 9. člena odloka stavek pred piko dopolni z besedilom »in ga 

novelira enkrat letno do 31.1.«. Opozoril je na razpravo Komisije za turizem in sicer, ali se 

lahko gostincem naloži, da morajo imeti na vidnem mestu seznam taksistov. Občinska uprava 

je to preverila pri Uradu za omejevanje konkurence, kateri ne vidi težav v zvezi s tem. 
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Stališča komisij: 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da je bila pripomba 

komisije sprejeta.  

 

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

predlaganim Odlokom o avto-taksi prevozih v MO Kranj, se z njim strinjajo in predlagajo 

Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

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

povedal, da je komisija sprejela Odlok o avto-taksi prevozih v MOK – druga obravnava. 

 

Alenka Primožič, podpredsednica Komisije za turizem, je povedala, da komisija predlaga, da 

se v predlaganem Odloku o avto-taksi prevozih v MOK – druga obravnava črtata 3. odstavek 

9. člena in 24. člen, ter da se po sprejetju odloka vse gostince v MOK o tem obvesti z 

dopisom in se jim hkrati pošlje seznam avto-taksi prevoznikov. 

 

Jože Lombar, Komisija za krajevne skupnosti se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je bil nasprotni predlog, kot ga je podala 

Komisija za turizem, sprejet v prvi obravnavi. 

 

Ker razprave ni bilo, je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o avto-taksi prevozih v Mestni občini Kranj.  

 

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

 

 

10. NOVELACIJA ZAGONSKEGA ELABORATA PROGRAMA GORKI – 2. FAZA, 

MAJ 2012 

 

Uvodno poročilo sta podala Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne in Zvonko Sajevic, 

univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva iz podjetja Protim Ržinšnik& Perc. 

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da se je komisija seznanila z Informacijo o projektu Gorki in se strinja. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da člani komisije predlagajo, da v 

primeru sprejetja Zagonskega elaborata za program Gorki – 2. faza novelacija maj 2012 na 

Mestnem svetu, uprava enkrat na kvartal poroča Mestnemu svetu in Komisiji za finance o 

poteku tega projekta. 

 

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

noveliran Zagonski elaborat programa GORKI – 2. faza in predlaga, da se preuči možnost 
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sklenitve in-house pogodbe s Komunalo Kranj za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za 

centralno čistilno napravo. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da komisija podpira 

predlagano gradivo. 

 

Župan Mohor Bogataj je predlagal spremembo sklepa, ki se po novem glasi: »Svet Mestne 

občine Kranj se seznani z Zagonskim elaboratom za program Gorki – 2. faza novelacija maj 

2012.« 

 

Razprava: 

 

Andrejka Majhen:  

- Ali so posegi v naravo v zvezi s programom Gorki tudi izrisani na karti oz. zemljevidu 

 

Alojzij Gorjanc:  

- Vprašal je, kdaj bodo prišle Čirče na vrsti za kanalizacijo. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Opozorila je, da so imeli v predstavitvi navedenih precej tveganj in, da so nekatera 

tveganja vezana tudi na mestno občino, posredno tudi na mestni svet. Predlagala je, da 

občinska uprava poskuša predvideti vsa tveganja in jih sproti odpravlja, vsaj tista, ki jih 

lahko. 

 

Zvonko Sajevic:  

- Zagonski elaborat povzema vso projektno dokumentacijo, ki je bila narejena za 

posamezne projekte. Vse te karte so pri posameznem projektu priložene, kot sama 

situacija v merilih 1:1000 in 1:500. Imajo tudi zbirne karte iz idejnih projektov, ki jih je 

ogromno. 

 

Ludvik Kavčič:  

- Zanimalo ga je, kaj se bo storilo z območjem bivše opekarne, na katerem delujejo 

podjetja, ki  se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi in zlivajo svoje odpadne vode v 

Žabnico. Zanimalo, ali je to območje zajeto v obravnavani program.  

 

Zvonko Sajevic:  

- Območje bivše opekarne ni zajeto in ni sestavni del programa Gorki. To območje se 

prične pri Bauimexu proti Škofjeloški cesti. Sama opekarna je zajeta v območje naselja 

Stražišče. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Gre za enega največjih projektov, ki se ga v tej občini lotevamo, zato bi bilo smotrno, da 

se določi odgovorna oseba, ki bo s strani občinske uprave skrbela, da bo ta projekt 

nemoteno tekel. Predlagal je, da se redno poroča mestnemu svetu o poteku programa 

Gorki. 

- Ker je pri tej zadevi prišlo do časovnega zamika, je želel videti odločbo revizijske 

komisije, s katero je bil razpis razveljavljen, ker ga zanima razlog za razveljavitev. 

Odločbo naj se posreduje svetnikom na naslednji seji sveta.  

 



17 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da bodo odločbo Državne revizijske 

komisije pripravili za naslednjo sejo sveta. Z odločbo je bil postopek vrnjen v fazo odločanja 

o izboru izvajalca. Občinska uprava je odločbo preučila in bo v roku enega tedna sprejela 

odločitev o izboru novega izvajalca. Glede odgovornih oseb je politično za projekt zadolžen 

podžupan Bojan Homan, objektivno odgovornost nosi direktor občinske uprave, za projekt je 

pa zadolžena Projektna pisarna.  

 

Irena Ahčin:  

- Opozorila je na tipkarsko napako v zagonskem elaboratu in sicer se beseda večkrat 

ponavlja: »pse«, pravilna beseda bi bila »vse«. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Omenila je, da jo krajani iz različnih koncev Kranj sprašujejo kot svetnico, kako je z 

Gorkim, kaj se dela, kje se koplje, ali bo naša krajevna skupnost prišla na vrsto.  

- Prejeli so seznam tistih delov občine, kjer se bo to izvajalo do leta 2015. Zanimalo jo je, 

kaj je z ostalimi kraji: Hrastje, Čirče in ali je potem to nova faza, nov razpis. Ljudem bo 

najbrž treba povedati, da bodo še morali malo počakati. 

- Vprašala je, ali so Huje mišljena kot vas ali kot krajevna skupnost, kajti ob obnovi 

Likozarjeve ceste so celotno blokovsko naselje priključili na centralno čistilno napravo.  

 

Zvonko Sajevic:  

- V Gorkem je vključen ta del Huj, ki ga je treba prečrpavati zaradi gravitacije, vse ostalo 

je obravnavano v tem projektu.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je v zvezi z vprašanjem, kdaj pridejo na vrsto ostala 

naselja, ki bi jih bilo potrebno priključiti, povedal, da je premalo sredstev na razpolago za 

izgradnjo vse kanalizacije. Uspeh bo že, če bodo izgradili zastavljeno v programu Gorki, ker 

evropska sredstva, se ne štejejo med prihodke, ki bo omogočili povečano zadolževanje. 

Občina ima prostih sredstev za zadolževanje še približno 22 mio evrov, projektov je pa za 

najmanj 50 mio evrov z Čirčami, desnim bregom Save in ostalim. Nerealno je pričakovati, da 

bi se ta zadeva gradila pred letom 2015, če hočejo obdržati likvidno občino. Leta 2014 se 

prične nova evropska perspektiva, takrat se bo videlo, ali bo občina lahko še kaj črpala za to 

zadevo. Povsod v Sloveniji je podobna zgodba. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Predlagala je, da se sklep dopolni s predlogoma g. Boštjančiča in sicer:  

Odgovorna oseba za program Gorki – 2. faza je načelnik Projektne pisarne, s strani 

podžupanov pa Bojan Homan. 

Svetu Mestne občine Kranj se o programu Gorki – 2. faza poroča na dva meseca. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se seznani z Zagonskim elaboratom za program Gorki – 2. faza 

novelacija maj 2012. 

 

2. Odgovorna oseba za program Gorki – 2. faza je načelnik Projektne pisarne, s strani 

podžupanov pa Bojan Homan. 
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3. Svetu Mestne občine Kranj se o programu Gorki – 2. faza poroča na dva meseca. 

 

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

 

 

11. POROČILO O OPRAVLJENEM DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA 

PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V MOK ZA LETO 2011 

 

Poročilo je podal Mile Hodnik, predsednik Lokalne akcijske skupine. Povedal je, da v 

zadnjem času opažajo velik pritisk uživalcev drog iz Tržiča, Škofje Loke, Radovljice, Bleda, 

kar pomeni, da bo potrebno organizacijsko uskladiti.  

 

Stališča komisij: 

 

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

se je komisija seznanila s poročilom o opravljenem delu LAS-a za preprečevanje zlorabe drog 

v mestni občini Kranj za leto 2011 in sprejela še naslednja sklepa: 

- Komisija predlaga LASu, da pridobi nevladno organizacijo, ki bi izvajala na igriščih šol 

program ob popoldnevih, vikendih in praznikih. 

- LAS naj razmisli o pripravi kazalnikov, in sicer kaj bi veljalo spremljati. Komisija je 

pripravljena pomagati pri oblikovanju kazalnikov.  

 

Jože Lombar, predsednik komisije za krajevno skupnost je povedal, da je največji porast 

droge v KS Zlato polje, v okolici šolskih centrov, zato so sprejeli naslednji sklep: 

Občinski upravi se predlaga, da v roku treh mesecev poišče oz. pripravi predlog za prestavitev 

metadonske ambulante na drugo lokacijo. 

 

Razprava: 

 

V razpravi so sodelovali Mohor Bogataj, Stanislav Boštjančič, Mitja Herak, Vlasta Sagadin, 

Mile Hodnik, mag. Andrej Šušteršič in mag. Alenka Bratušek. 

 

Župan Mohor Bogataj je uvodoma povedal, da je pred vrati županov tek, ki ga organizira 

MOK skupaj s Fundacijo Vincenca Drakslerja. Na MOK intenzivno razmišljajo kako naprej 

glede pomoči odvisnikom, ker fundacija ima posestvo v sosednji občini, MOK pa ne želi 

vlagati v sosednjo občino ampak bi radi vlagali v domači občini. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- menil je, da bi se morala občinska uprava in mestni svet opredeliti do dveh predlogov, ki 

ju ima LAS in sicer glede alkoholizma mladih, ko je v gradivu navedeno: »LAS vidi in 

podpira rešitev v tem, da se uvede prepoved popivanja na javnih mestih, za kar se mora 

spremeniti Odlok o javnem redu in miru v MOK« in pobuda OŠ Franceta Prešerna: 

»Predlagam, da se okrog obeh šol takoj konča ustrezna ograja, ki bo onemogočala fizičen 

dostop kolesarjem in motornim kolesom na igrišča, kjer se nahajajo otroci.« Tako bi dali 

odgovor ali sprejemajo pobude ali ne. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprav: 

- O predlogu glede popivanja na javnem kraju so že razpravljali, glede ograje pa bo 

občinska uprava proučila možnosti za njeno dokončanje.  
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Vlasta Sagadin: 

- Vprašala je od česa je odvisno koliko programov se izvede na posamezni šoli ali je to 

odvisno od ravnatelja oziroma svetovalne službe, ker so razlike med šolami velike.  

 

Mile Hodnik: 

- Pojasnil je, da LAS objavi razpis na katerega se prijavijo izvajalci, šole pa iščejo izvajalce, 

ker šole vedo kateri so za njih najboljši. Teme so v povezavi s psihoaktivnimi sredstvi, 

nasiljem v šoli in ob šoli, v zvezi s samospoštovanjem in spolno vzgojo. Ugotavljajo, da 

bistven problem ni psihoaktivna snov, ampak vzgoja otrok, velikokrat ugotovijo, da bi 

morali vzgajati starše in ne otrok. Opozarjajo tudi šolske kolektive, naj nastopajo do tega 

problema enotno. Za metadonsko ambulanto pa je problem, ker je ambulanta samo v 

Kranju in vsa populacija iz v uvodu omenjenih občin prihaja v Kranj. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Izpostavil je možnost pomične metadonske ambulante. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Menila je, da je Kranj v samem vrhu glede zlorabe drog v Sloveniji in vprašala kaj lahko 

občina, župan oziroma svetniki še storijo, da bi te zadeve šle v boljšo smer.  

 

Mile Hodnik: 

- Ukrepi morajo biti dolgoročni, začeti je potrebno pri otrocih in v šolah narediti dobre 

programe za učitelje in učence, za kar ne sme biti škoda sredstev. 

 

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

 

SKLEP: 

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

preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2011. 

 

Sprejeto soglasno: (19 PRISOTNIH: 19 ZA) 

 

 

Vodenje seje je prevzel podžupan Darko Jarc 

 

12. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

1. Stanislav Boštjančič: 

- V časopisu je prebral, da se bo glavarina zmanjšala z novim zakonom za 10 %, zato ga je 

zanimalo kaj to finančno pomeni za kranjsko občino in kako bo to vplivalo na izvrševanje 

proračunskega programa.  

 

2. Beno Fekonja: 

- Povedal je, da je dala komisija za socialne zadeve, zdravstvo in šolstvo dve pobudi in sicer 

se je ena nanašala na to, da so pri evidentiranjih za predstavnike v javnih zavodih 

predvsem v polah potrebna dodatna evidentiranja, ker v roku politične stranke ne pošljejo 

dovolj predlogov. Komisija je predlagala, da v primerih, ko prihaja do ponavljanja 

evidentiranja, se predlagani kandidati ne štejejo v kvote. 

- Druga pobuda pa je, da so se konec aprila na komisijo obrnili s strani ESIC-a – 

ekonomsko trgovske šole. Vlada jim je znižala kvoto za vpis, najprej jim je določila eno 
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kvoto, ki pa jo je po prvem vpisu na določenih segmentih prepolovila. Komisija je to 

obravnavala in se zavezala, da bo prenesla na mestni svet, zato je predlagal naslednja 

sklepa: 

1. predlaga svetu Mestne občine Kranj, da posreduje pobudo ministrstvu, da ostane vpis na 

Ekonomsko-trgovski šoli v izobraževalni program ekonomski tehnik in Gradbeno-

storitveni šoli v enakem obsegu soglasja ministrstva z dne 12. 1. 2012. Mreža šol se s tem 

obsegom vpisa ne širi, finančne obveznosti ministrstva se ne povečujejo, saj se bodo 

morali učenci v primeru zmanjšanega obsega na omenjenih šolah vpisovati drugam. 

2. predlaga svetu Mestne občine Kranj, da skupnosti gradbenih šol omogoči oz. jo podpre v 

prizadevanjih, da bi se lahko v programe SPI (srednjega poklicnega izobraževanja) 

ponovno vpisovali kandidati za "redke" poklice (tesar, zidar, izvajalec suhomontažne 

gradnje…) in s tem preprečilo izumiranje teh poklicev. To je do zadnje prenove 

omenjenih programov (leta 2009) omogočal "model skupnega izvajanja programov na 

področju gradbeništva".  

Navedeno se posreduje tudi  Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije. 

Poudaril je, da šlo za preprost model, ko so vpisali en gradbeni razred, kjer je bilo nekaj 

skupnih predmetov. Če bi ministrstvo dovolilo skupni oddelek bi se lahko v specializaciji 

s posameznimi izvajalci sklepale individualne pogodbe za šolanje teh poklicev. Na ta 

način bi preprečili izumrtje določenih vrst poklicev.  

 

Stanislav Boštjančič: 

- Povedal je, da o kvotah niso nikoli razpravljali na mestnem svetu oziroma sprejemali 

sklepe in to je zgolj dogovor med političnimi strankami. KMVVI (komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja) je sestavljena iz predstavnikov pozicije in dogovarjanje 

o kvotah ne sodi na mestni svet. 

 

Beno Fekonja: 

- Predlagal je umik tega sklepa, ki naj se posreduje.  

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Tudi sama ni nikjer prebrala, da kvote obstajajo in menila, da v demokratični občini niso 

potrebne. Zaradi kvot je potem problem pri imenovanju predstavnikov v svete šol, kjer 

imajo določeni ljudje interes, vendar ne morejo kandidirati, ker niso pri pravi stranki. 

Menila je, da bi se o tem morali dogovoriti v koaliciji kdaj lahko stroka premaga politične 

odločitve. 

 

Po razpravi je dal predsedujoči, podžupan Darko Jarc na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Svet Mestne občine Kranj posreduje pobudo Ministrstvu za šolstvo in šport, da ostane 

vpis na Ekonomsko-trgovski šoli v izobraževalni program ekonomski tehnik in Gradbeno-

storitveni šoli v enakem obsegu soglasja ministrstva z dne 12. 1. 2012. Mreža šol se s tem 

obsegom vpisa ne širi, finančne obveznosti ministrstva se ne povečujejo, saj se bodo 

morali učenci v primeru zmanjšanega obsega na omenjenih šolah vpisovati drugam. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 20 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI)  
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2. Svet Mestne občine Kranj podpira skupnost gradbenih šol v prizadevanjih, da bi se lahko 

v programe SPI (srednjega poklicnega izobraževanja) ponovno vpisovali kandidati za 

"redke" poklice (tesar, zidar, izvajalec suhomontažne gradnje…) in s tem preprečilo 

izumiranje teh poklicev. To je do zadnje prenove omenjenih programov (leta 2009) 

omogočal "model skupnega izvajanja programov na področju gradbeništva".  

Navedeno se posreduje tudi  Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 21 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI)  

 

3. Mag. Drago Štefe: 

- Menil je, da je ta dvora na biser arhitekture, in na njene stene spadajo grb in zastave. 

Plakate, ki so nalepljeni na stenah dvorane je potrebno odstraniti po dogodku, za katerega 

so bili nalepljeni na steno.  

 

4. Vlasta Sagadin: 

- Zahvalila se je za odgovora, ki ju je prejela, vendar pa ni zadovoljna z odgovorom na 

vprašanje kaj se dogaja s hišniškimi stanovanji po osnovnih šolah, vrtcih in drugih 

ustanovah, ki so v lasti MOK. Želela je seznam teh stanovanj in namembnost, za OŠ 

Jakoba Aljaža pa je želela konkreten odgovor že na seji.  

- Zanimalo jo je ali je samo del kanjona Kokre, kjer je razgledna ploščad na Pungartu, tako 

ogrožen, da ga je bilo potrebno okrepiti in menila, da bi bilo pametno pregledati kanjon 

proti mostu na Hujah in naprej proti mostu na Primskovem, ker je ta del kanjona zelo 

ogrožen. Predlagala je, da bi se naredil strokovni pregled in se v naslednjem letu planirala 

sredstva za sanacijo najbolj nevarnih delov kanjona reke Kokre.  

 

5. Mag. Andrej Šušteršič: 

- Zanimalo ga je zakaj je občina prekinila pogodbo o oblikovanju programa in tehničnem 

upravljanju, ki je bila podpisana leta 2010 za poletno gledališče Kieselstein, ker je sedaj 

napovedana tožba proti občini. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave je pojasnil, s kakšnimi problemi se srečuje občinska 

uprava pri upravljanju objektov, ki so bili v veliki meri financirani s sredstvi EU. Skupno 

objektom Layerjeva hiša, Škrlovec, grad Kieselstein in Pungart je, da mora biti zagotovljenih 

35 delovnih mest. 3 v Layerjevi hiši, 27 v gradu Kieslstein, 2 v Škrlovcu in 3 na Pungartu. 

MOK je dala Layerjevo hišo v upravljanje kulturnemu društvo Puhart, ta pa ga je dal naprej 

Zavodu Carnica. V pogodbi o upravljanju ta delovna mesta niso omenjena, hiša je bila dana v 

brezplačno uporabo. Vprašanje je na kakšen način bi lahko MOK po poteku roka lahko 

zagotovila doseganje teh ciljev. Pri gradu Kieselstein so v različnih dokumentih, ki so bili del 

vloge za pridobitev EU sredstev, napisane različne številke, od 7 delovnih mest potrebnih za 

gostinski lokal do 0 delovnih mest. Na koncu pa je v pogodbi navedenih 27 delovnih mest. 

Upravljanje je bilo oddano preko javnega razpisa, v pogodbi pa izbranemu izvajalcu ni bilo 

potrebno zagotoviti nobenega delovnega mesta, poleg tega pa je dobival še vsako leto 12.000 

EUR iz proračuna za zagotavljanje teh obveznosti. V občinski upravi so prepričani, da je taka 

pogodba škodljiva za občino, zato so se odločili, da se pogodba prekine še preden zaživi. 

Povedal je še, da se bo Pungart dal v upravljanje Kranjskim vrtcem, kjer bo igralnica za 

otroke in se bodo lahko zagotovila 3 bruto delovna mesta, Škrlovec bo verjetno prešel v 

upravljanje Prešernovemu gledališču, kjer se bosta prav tako lahko zagotovila 2 bruto delovna 

mesta. Na Kieselsteinu računajo, da se bo zagotovilo delovna mesta s prenosom in preselitvijo 

Gorenjskega muzeja, kako pa bo z zagotovitvijo delovnih mest v Layerjevi hiši pa trenutno še 

ni vedel kako bodo to rešili. Zavod Carnica je vložil precejšnja sredstva v opremo. 
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6. Smiljana Vončina Slavec: 

- Menila je, da je zadeva glede Kieselsteina lahko zaključena, ker so o tem svetniki odločali 

že na prejšnji seji, ko se je potrdila dodatna zaposlitev; 

- Ponovila je pobudo, ki je bila na tej seji že podana in sicer naj se občinski odlok spremeni 

tako, da bo prepovedana uporaba alkohola na javnih mestih. Na tej seji je bila dana še 

enkrat, pa o njej še vedno niso glasovali.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

- Pojasnil je, da se zadeva pripravlja, trenutno je še nekaj pravnih dilem, za katere pa je 

menil, da jih bodo rešili in da se bo lahko odlok spremenil v tej smeri. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Vprašala je v kakšni fazi je DIP za osnovne šole  

- Vprašala je kje naj išče odgovor, zakaj ni bilo letos proslave 1. maja na Joštu  

- Dala je pobudo, da občinska uprava prouči možnost, da bi za začetek eno od stanovanj 

dali v tak sklad, kot ga je omenil g. Dremelj na začetku seje in bi ga lahko z ustreznimi 

kriteriji namenili mlademu podjetniku, ki bi bil pripravljen delati v Kranju.  

Predsedujoči, podžupan Darko Jarc je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Občinska uprava naj prouči možnost, da bi eno od občinskih stanovanj dali v sklad stanovanj 

za mlade in inovativne podjetnike, ki bi ga z ustreznimi kriteriji namenili mlademu 

podjetniku, ki bi bil pripravljen v Kranju delati s svojim podjetjem. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 17 PRISOTNIH: 12 ZA, 1 PROTI, 4 VZDRŽANI)  

 

7. Klemen Valter: 

- Povedal je, da bo podal pobudo, ki bi pripomogla k oživitvi gospodarstva v Kranju. 

Poudaril je, da mora občina nekaj sama narediti pri oživitvi gospodarstva, ker bo s tem 

privabila gospodarske subjekte v Kranj. Menil je, da bi Kranj moral določena zemljišča 

nameniti gospodarstvu, kar pa ne pomeni, da je potrebno spremeniti namembnost 

zemljišč. Dal je pobudo, da občinska uprava pregleda, katera zemljišča v Kranju so 

primerna za odkup – degradirana zemljišča in druga primerna zemljišča, prouči naj se 

dobre prakse v regiji, v Evropi in prouči naj se možnost črpanja sredstev iz EU ali drugih 

skladov, ki bi bila namenjena za nakup teh zemljišč in da se oblikujejo modeli, ki bi bili 

najbolj primerni za Kranj in njegovo gospodarstvo  

 

Predsedujoči, podžupan Darko Jarc je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Občinska uprava naj v zvezi z oživitvijo gospodarstva v Kranju pregleda, katera zemljišča v 

Kranju so primerna za odkup (degradirana in druga zemljišča, primerna za tovrstno 

dejavnost). 

V zvezi z oživitvijo gospodarstva naj se prouči dobre prakse v regiji oz. Evropski uniji. 

Prouči naj se možnost črpanja sredstev iz evropskih ali drugih skladov, ki bi bila namenjena 

za nakup teh zemljišč.  

Oblikujejo naj se najbolj privlačni in primerni modeli za Kranj. 

Sprejeto soglasno ( 21 PRISOTNIH: 21 ZA)  
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8. Zmago Zadnik: 

- Slišal je, da so v BSC-ju začeli s projektom »Move on Green« do trajnostne mobilnosti. 

Zadeva predvsem povezana z delom kakor je trajnostni prevoz pomemben za ohranitev 

okoljskega ekonomskega zdravja podeželja ter za zagotavljanje dostopa prebivalcev in 

potencialnih obiskovalcev do ključnih storitev, kot so zdravstvo, šolstvo in zaposlovanje. 

Ker vemo, da imamo kar nekaj takih podeželskih krajevnih skupnosti v MOK ga je 

zanimalo ali je bila občina kaj seznanjena s tem projektom.  

 

9. Evstahij Drmota: 

- Strinjal se je s pripombo svetnika Štefeta glede plakatov javnega podjetja Komunala 

Kranj, ki so obešeni na steni dvorane v sejni sobi. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

Svetlana Draksler, org.  

 

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

Bojan Homan 

PODŽUPAN 

 

 

Darko Jarc 

PODŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


