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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

13. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 21.3.2012, 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, Janez Bohorič, Stanislav 

Boštjančič, mag. Alenka Bratušek, dr. Ilija Dimitrievski, Evstahij Drmota, 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, Nataša Robežnik, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, 

Gregor Tomše, mag. Andreja Valič Zver, Klemen Valter, Igor Velov, Smiljana Vončina 

Slavec, Zmagoslav Zadnik in Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili direktor občinske uprave Mitja Herak, mag. Hermina Krt in Beno Fekonja. 

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: 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 ter 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 in Osnutek sklepov seje Nadzornega odbora ter popravek 

točke 3.C - Premoženjske zadeve. Za 4. točko Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in 

delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj je predlagal prvo obravnavo. 

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 obravnavo 
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odloka po skrajšanem postopku. Opozoril je na izstop svetnice mag. Hermine Krt, za katero 

bomo prenehanje mandata obravnavali pri Kadrovskih zadevah. Odstopna izjava je bila dana 

dne 8.3.2012. Po Poslovniku Sveta MOK mora župan v osmih dneh o tem obvestiti Svet 

MOK in Občinsko volilno komisijo. Obvestil je, da ima Svet MOK novoustanovljeno 

svetniško skupino Pozitivna Slovenija, katere člana sta mag. Alenka Bratušek – izstopila iz 

svetniške skupine Lista Hermine Krt in Alojzij Potočnik – izstopil iz svetniške skupine Zares. 

Vodja svetniške skupine bo g. Potočnik, za finančni del sodelovanja svetniške skupine z 

občino Kranj bo odgovorna mag. Bratušek. Obvestilo sta posredovala v skladu z 11. in 13. 

členom Poslovnika Sveta MOK. Občina bo poskrbela vse potrebno za nemoteno delo 

svetniške skupine Pozitivna Slovenija. 

 

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

potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.2.2012 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

Mestne občine Kranj – prva obravnava  

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – centralne dejavnosti v 

Čirčah -  (prva obravnava) 

6. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije – druga obravnava  

7. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 12. SEJE SVETA Z DNE 22.2.2012 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Mirko Tavčar, načelnik urada za finance, je poročal o izvršitvi sklepov, sprejetih na 12. seji. 

Kadrovske zadeve so izvršene, premoženjske zadeve so v izvrševanju, Odlok o ustanovitvi 

Razvojnega sveta gorenjske regije je danes na dnevnem redu v drugi obravnavi, Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest v MOK bo v drugi obravnavi na eni naslednjih sej, informacija o 

izvajanju programa Gorki 2. faza je v izvrševanju, Pravilnik o spremembi in dopolnitvi 

Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec je objavljena v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 24.2.2012.  

 

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje 

naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 12. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.2.2012 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

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

 

A. Prenehanje mandata članici Sveta Mestne občine Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Ugotovi se, da je zaradi odstopa prenehal mandat članici Sveta Mestne občine Kranj mag. 

Hermini Krt. 

 

S sklepom se seznani Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH; 27 ZA). 

 

 

B. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Tehniški šolski center 

Kranj 

 

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

volitve in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Za predstavnika lokalne skupnosti Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Tehniški šolski 

center Kranj imenuje Primož Terplan, Golnik 154, Golnik.  

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH; 26 ZA). 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Nakup opreme za splošno in zobozdravstveno ambulanto v prostorih bolnišnice 

Golnik 

 

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

povedala, da sta splošna in zobna ambulanta v bolnišnici Golnik v zelo slabem stanju, zato je 

inšpekcija grozila z zaprtjem. Prišlo je do dogovora, da bo Bolnišnica Golnik kot lastnica 

prostore gradbeno obnovila, OZG bo prispevalo za zobozdravstveni stol, ostalo opremo za 

ambulanti pa bi prispevala MOK. Mestni svet mora sprejeti sklep, da se odpre nov NRP za 

potrebe investicijskega transfera za opremo obeh ambulant. 

 

Stališča komisij: 
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Smiljana Vončina Slavec, namestnica predsednika Komisije za socialne zadeve, zdravstvo in 

šolstvo je povedala, da je komisija obravnavala zadevo z vidikov ali je izvajanje osnovnega 

zdravstva bolj kvalitetno v prostorih bolnišnice Golnik, vendar odgovora niso dobili, drug 

razlog pa je bil ali je smiselno v tem trenutku izvajati dodatne investicije v prostore, če v 

kranjskem zdravstvenem domu niso zasedeni vsi prostori, ker manjka kadra. Sprejeli so sklep, 

da predlagajo, da se sklep o investiciji pogojno sprejme, OZG pa naj se predlaga, da prej 

opravi anketo med registriranimi pacienti ali je za njih bistveno kvalitetnejši premik, če se 

ponovno vzpostavi ambulanta na Golniku. Zainteresirani občani bodo top lahko ocenili, ker 

od novega leta hodijo v ambulanto v Kranj. Sprejeli so še sklep, da mestni svet in pristojne 

službe v občinski upravi posvetijo svoj čas motiviranju študentov medicine, da študirajo 

družinsko medicino in se zaposlijo v Kranju. Menila je, da take motivacije obstajajo, od 

ugodnih stanovanjskih pogojev in drugih pogojev. 

 

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

sklep. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da so se ukvarjali 

samo s pogodbo in glede nje nimajo pripomb.  

 

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

podpira in si že dolgo prizadeva za to ambulanto. Povedal je, da so na predsednike 4 krajevnih 

skupnosti večkrat obračali pacienti, naj se to čim prej zgodi. Hoteli so v to vlagati sredstva, ki 

so prišla iz vračila za javno telefonijo, ampak tista sredstva še 3 leta niso na razpolago, zato je 

to edini možni predlog. 

 

Razprava: 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Menil je, da so razmišljanja ga. Vončina Slavec utemeljena in da je potrebno, o tem dobro 

razmisliti. Potrebno bi bilo tudi ugotoviti koliko pacientov hodi v to ambulanto. Menil je, 

da bi bilo smiselno točko preložiti do takrat, ko bodo pridobljeni vsi podatki, ki jih je 

želela komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo. 

 

Klemen Valter: 

- Povedal je, da sklep podpira, ambulanta je bila na tej lokaciji vrsto let in pacienti so je 

navajeni. Predlagal je, da se ta sklep podpre in menil, da je zadeva dobro premišljena, kar 

je vidno tudi iz finančne konstrukcije. 

 

Janez Bohorič: 

- Menil je, da svetnica Vončina Slavec ni imela negativnega stališča do predloga, opozorila 

je, da bi bilo bolje preveriti, kot verjeti in menil, da bi bilo pametno upoštevati to 

opozorilo in naj se sklep temu primerno preoblikuje. Če bo anketa pokazala, da je taka 

adaptacija potrebna, naj se naredi, ampak naj se najprej preveri. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Povedala je, da ambulanta na Golniku ni bila polno zasedena in delala je samo 2 krat na 

teden, kar bo tudi v bodoče, ker je toliko populacije. To je tudi eden od argumentov 

racionalnega odločanja. Še enkrat je ponovila, da ni proti ampak želela, da se preveri tako 

zadovoljstvo pacientov in koliko je registriranih pacientov in kolikšen del je to od 

normativa, ki velja v Sloveniji.  



5 

 

 

Jože Lombar: 

- Pojasnil je, da ambulanta dela 2 dni na teden zato, ker zdravnika za ostale 3 dni ni. Če bi 

bilo zdravnikov dovolj, bi bila ambulanta bolj zasedena. 

 

Klemen Valter: 

- Pojasnil je, da kolikor mu je znano, v Kranju ni zobozdravstvenih kapacitet, ki bi to 

pokrivale, glede analize pa je menil, da ni smiselna. 

 

Nada Mihajlović: 

- Povedala je, da so imeli pred novim letom delovni sestanek z vsemi udeleženci, s 

pomočnikom direktorja bolnišnice Golnik, predstavniki Zdravstvenega doma in 

predsedniki krajevnih skupnosti, ki gravitirajo na omenjeno ambulanto. Izhodišče 

delovnega sestanka je bilo, da bolnišnica obnovi prostore, zdravstveni dom opremi zobno 

ambulanto, MOK pa pomaga pri opremi ambulante splošnega zdravnika. Vsi prisotni so 

se strinjali o smotrnosti prenovitve teh dveh ambulant. 

 

Župan Mohor Bogataj je želel zaključiti razpravo in dal na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA: 

 

1. Mestna občina Kranj iz proračunske postavke 240102 Splošne proračunske rezervacije – 

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

rezervacija, prerazporedi sredstva na podprogram programske kvalifikacije 17029001 

Dejavnost zdravstvenih domov, nov NRP 40700076 Oprema za ambulanti Golnik, 

postavko 161001 Investicije in investicijski transferi, konto 432300 Investicijski transferi 

v javne zavode za nakup opreme za splošno ambulanto in zobozdravstveno ambulanto na 

Golniku. Sredstva za ta namen največ v višini 40.200,00 € Mestna občina Kranj nakaže 

Osnovnemu zdravstvu Gorenjske. 

2. Pred nakazilom teh sredstev naj OZG preveri stanje in zadovoljstvo registriranih 

pacientov pri tej ambulanti in sicer naj se pacienti odločijo ali bi radi obiskovali 

ambulanto v Kranju ali na Golniku in o tem seznani mestni svet. 

 

Klemen Valter: 

- Želel je vedeti kako bo to delovalo v praksi. 

 

Župan Mohor Bogataj je pojasnil, da bodo svetniki na naslednji seji mestnega sveta dobili 

informacijo, ki jo bodo obravnavali. 

 

Klemen Valter: 

- Zanimalo ga je kako se bo zadovoljstvo preverjalo, ali s pomočjo ankete. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Pojasnila je, da imajo pacienti izbranega zdravnika, ki z njimi komunicira in na nek način 

bo izvedel to anketo. Pacienti sedaj obiskujejo ambulanto v Kranju in lahko ambulanti 

med seboj primerjajo. 

 

Klemen Valter: 

- Menil je, da taka anketa nima smisla, pacienti bodo verjetno 100 % za to, da obiskujejo 

ambulanto na Golniku in ni videl smisla v predlaganem sklepu. 
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Janez Bohorič: 

- Povedal je, da gre trenutno za razpravo, ki nikamor ne vodi in da gre za to, ali se verjame 

enemu od svetnikov ali pa bolj verjamejo, če stroka preveti in pove svoje. 

 

Nada Bogataj Kržan, načelnica urada za družbene dejavnosti: 

- Pojasnila je, da če bo sklep danes sprejet, bo bolnišnica Golnik lahko objavila razpis za 

obnovo prostorov in OZG za nabavo opreme, ne moreta pa prej tega narediti, dokler niso 

zagotovljena sredstva. 

 

Nada Mihajlović: 

- Zanimalo jo je katere paciente bodo povprašali o zadovoljstvu – paciente iz Golnika ali 

tiste, ki je bil usmerjen v začasno ambulanto, kamor hodijo tudi drugi pacienti. Menila je, 

da so rezultati ankete lahko deformirani. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da se glasuje o obeh sklepih, s katerimi morajo biti zadovoljni, ker postopki 

tečejo naprej, z drugim sklepom pa se namesti varovalka, da se sklep lahko ustavi v 

kolikor ni smiseln. Če pa bodo iskali izjeme pa bodo zašli s poti in predlagal, da se o obeh 

sklepih glasuje. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Ponovila je, da je govorila o osebnem zdravniku in to je tisti zdravnik, katerega matična 

ambulanta je bila na Golniku, zdaj pa je nadomestno v Kranju in anketira se te paciente. 

Mogoče pa so ti pacienti s ambulanto v Kranju zadovoljni. 

 

Mag. Janez Frelih: 

- Predlagal je, da se točka premakne, ker v Kranju niso vse ambulante polne ampak zaradi 

kadrovskih problemov. Če bi bilo dovolj kadra, bi vse ambulante polno delovale in takrat 

bi verjetno ugotovili, da je potrebna tudi ambulanta na Golniku. Menil je, da se ponuja 

idealna prilika, da se s kombiniranem financiranjem obnovi ambulanta na Golniku in da ni 

celotna obnova na ramenih občinskega proračuna.  

 

Klemen Valter: 

- Strinjal se je s svetnikom Frelihom in menil, da omenjena anketa nima smisla. Projekt je 

bil pripravljen in predlagal je, da se sklep podpre brez pogojevanja z anketo. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Povedala je, da je anketo predlagala zato, ker je dobila namig, da so pacienti zadovoljni z 

ambulanto, ki deluje v Kranju in zato želela, da se stanje preveri z anketo, ki bo merljivo 

sredstvo za zadovoljstvo pacientov. Poudarila je še, da se bo opravičila, če se bo na 

podlagi ankete izkazalo, da je velika večina pacientov nezadovoljnih. Glede pomanjkanja 

kadra pa je menila, da je lažje organizirati delo, če so delavci skoncentrirani na enem 

mestu, kot pa če je premalo ljudi razdeljenih na veliko različnih lokacij in je 

nadomeščanje težje. Še enkrat je pozvala občinsko upravo, da razmisli o tem, katere 

pogoje lahko občina izboljša zato, da bo v občini več zdravnikov. Če se je našlo toliko 

javnih sredstev za obnovo ambulant se mogoče lahko najdejo sredstva za motivacijo 

študentov medicine, da bodo prišli v Kranj. 
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Nada Mihajlović: 

- Poudarila je, da gre na Golniku za obnovo dveh ambulant, splošne in zobozdravstvene, ki 

ima polen vpis in dela vsak dan, tako kot bi verjetno lahko tudi splošna, če bi bila možnost 

glede na deficit zdravnikov družinske medicine. 

 

Klemen Valter: 

- Menil je, da sklep komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo ni konkretiziran in 

korektno bi bilo, da če komisija nekaj predlaga, da to tudi konkretizira in pove kaj pomeni 

»preveri stanje in zadovoljstvo pacientov«. Sprejemati se morajo korektni sklepi in menil, 

da je bil sklep komisije le napotilo občinski upravi. 

 

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

 

SKLEP: 

 

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

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

prerazporedi sredstva na podprogram programske kvalifikacije 17029001 Dejavnost 

zdravstvenih domov, nov NRP 40700076 Oprema za ambulanti Golnik, postavko 161001 

Investicije in investicijski transferi, konto 432300 Investicijski transferi v javne zavode za 

nakup opreme za splošno ambulanto in zobozdravstveno ambulanto na Golniku. Sredstva za 

ta namen največ v višini 40.200,00 € Mestna občina Kranj nakaže Osnovnemu zdravstvu 

Gorenjske. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 29 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 5 VZDRŽANIH) 

 

Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj naj preveri stanje in zadovoljstvo registriranih pacientov 

pri tej ambulanti in sicer naj se pacienti odločijo ali bi radi obiskovali ambulanto v Kranju ali 

na Golniku 

 

Sklep ni bil sprejet ( 25 PRISOTNIH: 10 ZA, 11 PROTI 4 VZDRŽANI). 

 

 

B. Sofinanciranje nakupa novega digitalnega mamografa 

 

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

pojasnila, da je na prejšnji seji mestni svet namenil 3.000 za nakup mamografa v Bolnišnici za 

ginekologijo in porodništvo Kranj, sredstva so investicijski transfer in zato je potrebno pred 

tem odpreti nov NRP, zato je na tej seji predlagan pravilni postopek s pomočjo katerega bodo 

lahko sredstva nakazana BGP Kranj. Glede na razpravo na komisiji za finance pa je pojasnila, 

da je bil že objavljen javni razpis za nabavo mamografa, vrednost novega mamografa pa je 

320.000 EUR, do sedja pa je bilo od oktobra 2010 zbranih približno 180.000 EUR, za razliko 

pa je BGP Kranj dobila soglasje ministrstva za finance in ministrstva za zdravje, da lahko 

vzame kredit. 

 

Stališča komisij: 

 

Smiljana Vončina Slavec, namestnica predsednika komisije za socialne zadeve, zdravstvo in 

šolstvo, je povedala, da komisija podpira sklep. 
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Gregor Tomše, predsednik komisije za finance je povedal, da komisija podpira sklep. 

 

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

strinjala s predlaganim sklepom. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA: 

 

1. Mestna občina Kranj iz proračunske postavke 240102 Splošne proračunske rezervacije – 

svet, proračun Mestne občine Kranj za leto 2012, konta 409000 Splošna proračunske 

rezervacija, prerazporedi sredstva na podprogramu programske klasifikacije 17039001 

Investicijska vlaganja v bolnišnice, NRP 40700075 Digitalni mamograf, postavko 161003 

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, konto 432300 Investicijski transferi v 

javne zavode za sofinanciranje nakupa novega digitalnega mamografa v Centru za bolezni 

dojk Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj. Sredstva za ta namen v višini 

3.000,00 € Mestna občina Kranj nakaže Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj.  

2. Sklep Sveta Mestne občine Kranj, št. 900-4/2012-3-41/04 z dne 22.2.2012 se razveljavi. 

 

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

 

 

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

dopolnitev 

 

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

gre za parcele v novem naselju Drulovka, ki jih lastniki atrijskih hiš že uporabljajo kot 

funkcionalna zemljišča, želijo pa še pravno formalno urediti lastništvo. Z navedeno prodajo se 

strinja krajevna skupnost Orehek Drulovka. Upoštevali so tudi pripombo komisije za finance, 

kar je razvidno iz priložene dopolnitve gradiva. Zemljišče v k.o. Klanec pa bo prodano 

lastnici sosednjega zemljišča, ki ga že uporablja, MOK pa navedenega zemljišča ne uporablja 

in ga ne bo potrebovala. 

 

Stališča komisij: 

 

Mag. Branko Grims, predsednik komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč je 

povedal, da se komisija strinja s predlaganimi sklepi in jih podpira. 

 

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

predlaganim sklepom ob pogoju, da v primeru, da bo katero izmed zemljišč ocenjeno za več 

kot 20.000 EUR, da se o tem zemljišču opravi ponovna obravnava na mestnem svetu. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da komisija predlaga, 

da se v vseh premoženjskih zadevah – za načrte oddaje v najem, razpolaganja in pridobivanja, 

ki niso obravnavane skupaj s proračunom, navede konkretna pravna podlaga. Drugih pripomb 

komisija nima. 

 

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

s predlaganim sklepom. 
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Razprava: 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Želela je dopolniti razpravo, ki je potekala na komisiji za finance in povedala, da je v 

gradivu navedeno, da se bodo parcele prodajale z neposrednimi pogodbami, ker gre za 

funkcionalna zemljišča ob hišah, hkrati pa je bilo v gradivu navedeno, da če bo vrednost 

več kot 20.000 EUR bo potrebno izvesti javno dražbo. Zato je komisija predlagala, da se v 

sklep doda, da v primeru, da bo vrednost zemljišča večja od 20.000 EUR, se da ta primer 

v obravnavo na mestni svet. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2012. V primeru, da bo ocenjena vrednost posameznega zemljišča, navedenega v 

dopolnitvi načrta, večja od 20.000 EUR, mora gradivo oz. konkretni primer ponovno v 

obravnavo na mestni svet. 

 

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

 

 

 

D. Načrt pridobivanje nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2012 - 

dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar in povedal, da se načrt dopolnjuje za zemljišče v 

Zgornji Besnici, ki ga je potrebno pridobiti za izgradnjo javnega vodovoda in vodohrama in 

zemljišče v Čirčah pod Delavskim mostom na levem bregu reke Save na katerih stoji betonski 

bazen, ki je del mešanega kanalizacijskega sistema in ga lastnik želi odprodati občini oziroma 

bazen odstraniti. Ker je bazen aktiven predlagajo, da se ga odkupi. 

 

Stališča komisij: 

 

Mag. Branko Grims, predsednik komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč je 

povedal, da se komisija strinja s predlaganimi sklepi in jih podpira. 

 

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

predlaganim sklepom. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da komisija predlaga, 

da se v vseh premoženjskih zadevah – za načrte oddaje v najem, razpolaganja in pridobivanja, 

ki niso obravnavane skupaj s proračunom, navede konkretna pravna podlaga. Drugih pripomb 

komisija nima. 
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Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za 

leto 2012. 

 

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

 

 

 

4. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM 

PODROČJU OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA 

OBRAVNAVA  

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja. V 

primeru, ko na predlog odloka v prvi obravnavi ne bo bistvenih vsebinskih pripomb in bo 

besedilo predlagano v drugi obravnavi enako besedilu odloka v prvi obravnavi, bo 

predlagatelj po 100. členu Poslovnika Sveta MOK predlagal, da se odlok sprejme po 

skrajšanem postopku. 

Na podlagi pripomb Statutarno pravne komisije je podala spremembi odloka in sicer se zaradi 

tehničnega poenotenja besedila prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi: »Prvi 

odstavek 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne 

občine Kranj se spremeni tako, da se po novem glasi…«. V 2. členu se besedi »1 meseca« 

nadomestita z besedama »meseca dni«. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija podaja sledeče pripombe na odlok: 

1. člen: prvi odstavek naj se napiše tehnično enako kot drugi odstavek; 

2. člen: besedi »1 meseca« naj se nadomestita z besedama »meseca dni«; 

Komisija nadalje predlaga, da se v skladu s poslovnikom najprej predlaga sprejem odloka po 

običajnem postopku, v kolikor pa na seji na odlok ne bo bistvenih vsebinskih pripomb, se 

predlaga skrajšani postopek za sprejem odloka. Komisija predlaga, da se to navede tudi v 

obrazložitvi. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje sklep o sprejemu Odlok o spremembah Odloka o 

organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj.  

 

Razprava:  

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Želela je vsebinsko pojasnilo, v čem bo s to spremembo delo občinske uprave bolj 

učinkovito. Kaj ta sprememba pomeni pri organizaciji dela, procesih dela in učinkovitosti? 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Mesto direktorja ima mandat 5 let, načelnik urada pa dobi službo za nedoločen čas. Želela 

je, da se bolj podrobno razloži, kaj je mišljeno pod večja transparentnost ter s tem 

povezano učinkovitejše poslovanje občinske uprave. 
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Mag. Drago Štefe: 

- Predlagal je umik te točke, ker direktor ni prisoten. 

 

Igor Velov: 

- Če je prav razumel, bo isti človek opravljal isto delo znotraj iste službe oz. organizacije, 

samo na vratih bo drug napis. Ni mu jasno, da se to opravičuje z boljšo učinkovitostjo in 

boljšim vodenjem notranje organizacijske enote. Glede na pomisleke se ni strinjal s 

skrajšanim postopkom. 

 

Matej Gal Pintar:  

- Glede na to, da je neko podjetje opravilo za občino reorganizacijo občinske uprave in je 

očitno to delo opravilo slabo, je želel, da se gradivo dopolni z analizo oz. dokumentom 

tega podjetja. Predlagal je prestavitev odloka na naslednjo sejo sveta. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je povedal, da se strinja z 

obravnavo odloka v prvi obravnavi in, da bo direktor občinske uprave do druge obravnave 

tega odloka pripravil vsa pojasnila na vprašanja zastavljena v razpravi in dal na glasovanje 

naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 

občinske uprave Mestne občine Kranj v prvi obravnavi. 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH; 25 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

 

5. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU OBMOČJA 

ČI2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH -  (PRVA OBRAVNAVA) 

 

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

morebitnih predlaganih pripomb bo pripravljavec skupaj z občinsko upravo zavzel strokovna 

stališča in jih upošteval pri drugi obravnavi tega dokumenta. 

 

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

Komisija za prostor se je seznanila z gradivom. Po daljši in strokovni razpravi se nadaljnja 

razprava prenese na mestni svet. Razprava naj poteka v smeri, da se pretočnost vzhodne 

vpadnice ne bo zmanjšala, etažnost objektov pa naj bo K+P+2+M brez oznake maksimalno. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija podaja sledeče pripombe na odlok: 

1. v preambuli naj se navede pravilna pravna podlaga za sprejem odloka – v kolikor je 

pravilna podlaga Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah 

dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj – dopolnitev 2009 

(Uradni list RS, št. 33/10), naj se ta odlok navede za Zakonom o prostorskem 

načrtovanju;  

2. v 1. členu se črta besedilo »skladno Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine 

Kranj – dopolnitev 2009 (Uradni list RS, št. 33/10),«; 
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3. v 5. členu naj se opredeli še površina za področja FCA, FCB in FCC. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlogom Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah – prva obravnava. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se načelno strinja  z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah (prva obravnava) s tem, da se do druge 

obravnave opredeli zadnji stavek 2. odstavka 6. člena odloka s parcelnimi številkami in 

okvirno velikostjo parcel, namenjenih širitvi obravnavanega območja ter v okviru 8. in 32. 

člena odloka določi maksimalno višino predvidenih zgradb.   

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti:  

Komisija za KS se strinja z odlokom,  ob tem pa da se upoštevajo pripombe KS Čiče in da se 

preučijo tudi vse ostale pripombe dane v razpravi ter pojasnijo do drugega branja 

 

Razprava:  

 

Alojz Gorjanc:  

- Vprašal je, ali je v tem območju rezervirano zemljišče za vzhodno obvoznico. 

- Opozoril je na prazna zemljišča v kranjski koreji in Aquasavi. 

 

Stane Boštjančič: 

- Kot dodatno pripombo Statutarno pravne komisije je predlagal je, da se v odloku poenoti 

strehe – izgled. 

- Zakaj morajo pred občinskim prostorskim načrtom sprejeti OPPN Čirče? Ali bo ta odlok 

sestavni del občinskega prostorskega načrta? Kaj pa če mestni svet tega OPPN Čirče s 

OPN-jom ne potrdi?  

- Vprašal je, kaj bi se zgodilo v primeru, da bi obravnavano stavbno zemljišče spremenili 

nazaj v kmetijsko zemljišče? 

- Glede na to, da je po Kranju in okolici že veliko trgovin, po njegovem mnenju ta OPPN 

ni neka razvojna vizija. Menil je, da svet služi kapitalu namesto Kranju, da ne bi bil samo 

trgovsko mesto. 

- Vprašal je, ali so v ozadju tega načrta že sklenjene pogodbe. 

- Razmisliti bi veljalo o tem, da je v strategiji razvoja načrtovana glavna gospodarska cona 

v Hrastju. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da v ozadju ni nobenih pogodb občine s kakršnim koli 

investitorjem.  

 

Mag. Drago Štefe: 

- Komisija za prostor je zadevo že decembra kritično obravnavala in takrat sklenila, da 

izrabe prostora ne morajo določati investitorji, temveč MOK s strokovnimi službami. 

Glede na to, da gre za pomembno vstopno točko na jugovzhodni strani Kranja mora 

MOK vztrajati, da se za to območje nameni dejavnost v javnem in družbenem interesu.  

- Vprašal je, ali bo pri etažnosti objektov K+P+2+M črtana oznaka »maksimalno«, kar je 

bila pripomba Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo. 
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Vlasta Sagadin: 

- V celoti se strinja z razpravo svetnika Boštjančiča. V Sloveniji je žalostno, da so kmetje 

postali najslabši varuhi zemlje. Opozorila je na projekt Kozolci, ki sedaj sameva in želela 

izvedeti, kaj se tam dogaja. 

- To kar bodo danes sprejeli, bo politična odločitev. 

 

Peter Zaletelj: 

- Vprašal je, kje v Kranju imajo območja, namenjena za nadaljnji razvoj, kje bodo imeli 

nadaljnje dejavnost, kje bodo postavili kakšen program, kje se bo še kaj delalo. 

- Interes investitorjev je izkazan, investitorji bi radi tam postavili določene zadeve. 

Vprašanje je, koliko časa bo interes investitorjev v pogojih gospodarjenja v Sloveniji 

prisoten. 

- Poleg trgovine so tam namenjena tudi zemljišča za podjetnike. Vprašal je tiste, ki so 

proti, ali če bodo ti objekti 2 kilometra zračne linije v Šenčurju, bodo zadovoljni. 

 

Igor Velov: 

- Po njegovem vedenju je to zemljišče že stavbno zazidljivo zemljišče, ampak danes 

govorijo kaj točno tam bo. V prejšnjem mandatu so ta načrt že obravnavali, so se bali 

trgovine, tako da so se takrat domenili za prehod iz trgovinske dejavnosti ob cesti v 

prehod za centralne dejavnosti in prostori za podjetnike ter v kmetijsko dejavnost. Z 

vidika stroke je bilo to odobreno, ker se nadaljuje niz in se območje zapolni. Takrat je 

glasoval za in bo tudi danes pod istimi pogoji. Ne pozna nobene pogodbe, ki bi bila v 

škodo občine, ali da bi se občina zavezala, da nekaj bo tako. Pozna pa pogodbe in 

dogovore, ki so v korist občini in ravno odvračajo strah. Podpisali so pogodbe z lastniki 

zemljišč v smislu, da se sprememba izvede pod pogojem prodaje z normalno ceno, delež 

od tega pripada občini, ki bo iz teh sredstev zgradila infrastrukturo.  

 

Smiljana Slavec Vončina: 

- Opozorila je, da so ob Savi ogromna področja, kjer bi lahko vse te dejavnosti z 

revitalizacijo znova oživili. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da ima tedensko sestanke s potencialnimi investitorji na 

temo avtobusne postaje, Aquasave, na temo praznih področij. Ampak investitorji se sami 

odločijo, kam bodo kapital investirali. MOK želi uzurpirane površine znova oživiti.  

 

Nada Mihajlović: 

- Projekt Cobraman je vzorčno poizkušnjo pričel na lokaciji železniške postaje, kjer bo 

26.4.2012 odprta info postaja z usmeritvami vsem tistim, ki jih zanima oživitev 

uzurpiranih površin. 

 

Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor, je v zvezi z obravnavanim zemljiščem 

povedal, je v tem območju rezervirano zemljišče za vzhodno obvoznico in, da to je stavbno 

zemljišče. Dokument je zasnovan tako, kot je navedel svetnik Velov. MOK ne razpolaga z 

zemljišči, ki bi v bližnji prihodnosti omogočala nek razvoj oz. pogoje investitorjem, da bi 

prišli v Kranj. Glede pripombe svetnika mag. Štefeta je povedal, da bo stroka vprašanje 

proučila ter se o tem odločila. 
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Po končani razpravi je predsedujoči, župan Mohor Bogataj, povedal, da bo občinska uprava 

proučila pripombe in predloge do druge obravnave in dal v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja 

Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah – prva obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH; 22 ZA, 2 PROTI, 7 VZDRŽANIH). 

 

 

 

6. ODLOK O USTANOVITVI RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE – 

DRUGA OBRAVNAVA  

 

Župan Mohor Bogataj je predal vodenje seje podžupanu Bojanu Homanu. 

 

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

gospodarske javne službe. Občinska uprava je vse pripombe, podane v prvi obravnavi, 

upoštevala. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo potrjuje sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta 

gorenjske regije Komisija se strinja, da mora razvojni svet pri sprejemanju odločitev 

upoštevati komentar na drugi odstavek 17. člen Odloka, ki opozarja na pristojnost mestnega 

sveta, ki je med drugim sprejemanje razvojnih planov občine. Župan ima skladno z s 44. 

členom statuta nalogo predlagati svetu v sprejem akte iz pristojnosti sveta. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo, posebej pa poudarja, da je funkcija župana po 

2. odstavku 17. člena zgolj izvrševanje sklepov občinskega sveta. Župan ima namreč skladno 

s 44. členom Statuta nalogo predlagati svetu v sprejem akte iz pristojnosti sveta, mestni svet 

pa ima po 18. členu Statuta pristojnost sprejemanja razvojnih planov občine. 

 

Klemen Valter:  

- Poudaril je, da ta odlok vpliva tudi na razvojne programe, ki bodo tangirali evropsko 

perspektivo 2014-2020. Potrebno je zelo smelo in aktivno na relaciji Kranj-Gorenjska-

Ljubljana pristopiti, da bomo pridobili v Kranj in na Gorenjsko čim več evropskih 

sredstev. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH; 30 ZA). 

 

 



15 

 

 

7. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

1. Smiljana Vončina Slavec: 

 Vprašala je, kdaj bodo vodje svetniških skupin opozicije pozvani, da sodelujejo pri delu 

razvojnega sveta MOK; 

 Želela je vedeti, kdaj bodo obnovljeni sestanki vodij vseh svetniških skupin z vodstvom 

občine pred sejo mestnega sveta;  

 Povedala je, da je bila v telovadnici OŠ Franceta Prešerna opravljena zamenjava parketa v 

vrednosti 40.000 EUR, vendar pa parket spet odstopa. Zanimalo jo je kdo bo s strani 

MOK vodil izvedbo reklamacije za polaganje parketa, kdo odgovarja za slabo izvedbo in 

kolikšna bo škoda, če bo zaradi sanacije ponovno odpadal pouk in tržne dejavnosti v šoli;  

 Zahvalila se je za odgovor o prizidku pri OŠ Staneta Žagarja in postavila naslednja 

vprašanja: koliko so bili celotni stroški, vključno z jeseni izvedenimi posegi, kaj piše na 

primopredajnem zapisniku, ki je omenjen v odgovoru, v zvezi z varnostjo prizidka in kdo 

je primopredajni zapisnik podpisal;  

 Dala je pozitivno pobudo in predlagala, da bi na vsaki seji mestnega sveta v 15 minutah 

predstavili pozitivno zgodbo s kateregakoli področja (gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo, 

sociala, promet) ki se je zgodila v MOK, to pa zato, da se preseka negativistične razprave 

v mestnem svetu.  

 

Podžupan Bojan Homan je opozoril svetnike na sklep, ki je bil pred časom sprejet, da vsak 

svetnik na enkrat poda eno vprašanje, pobudo ali predlog. 

 

2. Vlasta Sagadin: 

 Podala je pobudo OŠ Orehek kako rešiti prostorsko problematiko v vrtcu pri omenjeni 

šoli. Na januarski seji so obravnavali posebno točko reševanje problematike prostorske 

stiske v predšolski vzgoji v MOK, ker pa se je te dni zaključil vpis otrok v vrtec je že 

znano stanje prijav. Na OŠ Orehek in v podružnici Mavčiče bo potrebno odkloniti 32 

otrok iz prvega starostnega obdobja, ker prostorski pogoji ne zadoščajo za vse otroke. 

Čeprav se občinska uprava tega zaveda ni v programu reševanja za letošnje leto nobenih 

ukrepov, da bi dobili dodatne zmogljivosti. OŠ je celo prejela odgovor, da ni v interesu 

občine, da bi vlagala v nepremičnine, ki niso v neposredni lasti MOK. Zato je šola sama 

začela v krajevnih skupnostih vzdolž Save iskati prostor za odklonjene otroke. Na podlagi 

sklepa sveta šole so prišli do zaključka, da bi bilo mogoče po zgledu nekaterih sosednjih 

občin problem rešiti s postavitvijo modularnih enot za vrtec pri matični šoli. S tem bi se 

izognili izgradnji prizidka v letu 2013, ko bo to potrebno narediti in stroške bi temu 

ustrezno zmanjšali. Modularne enote so kontejnerji, z življenjsko dobo okrog 10 let. S tem 

bi bil problem za nekaj let rešen. Znesek takega kontejnerja za 2 oddelka bi bil 84.000  

EUR, zato je pobuda povezana s sredstvi. Prosila je, da bi mestni svet pobudo sprejel s 

takim sklepom, da občinska uprava s to pobudo, kjer se je pokazal interes šole za iskanje 

novih lokacij, podpre in prouči, znotraj vsote, ki je namenjena za reševanje prostorskih 

pogojev v letošnjem letu omogoči, da bodo otroci s tega šolskega okoliša dejansko sprejeti 

v ta okoliš. Prosila je svetnike, da predstavljeno pobudo podprejo.  

 

Podžupan Bojan Homan je povedal, da ker ima pobuda finančne posledice ne morejo o njej 

glasovati na tej seji ampak jo mora najprej občinska uprava proučiti. 

 

Vodenje seje je nazaj prevzel župan Mohor Bogataj. 
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3. Irena Ahčin: 

 Opozorila je na razgledišče na Pungratu, kjer nastaja luknja in obstaja nevarnost za padce, 

kar pomeni, da je potrebno zaščititi ta del. Zraven je otroško igrišče in področje je zaradi 

nastajajoče luknje nevarno;  

 Povedala je še, da bi bilo potrebno da se na območju okrog Globusa večkrat sprehodijo 

redarji.  

 

 4. Mag. Andrejka Majhen: 

 Prosila je, da občinska uprava prouči možnost kako se lahko vpliva na najemodajalca 

zemljišča na Zlatem polju, kjer so ob cesti Kranj – Naklo na levi strani že vrsto let vrtički. 

Proti vrtičkarjem nima nič, vendar je želela, da se na njih vpliva, da bi bilo to okolje bolj 

urejeno in ne tako podobno barakarskemu naselju. Potrebno bi bilo najti nek instrument, 

da bi se jih omejilo pri tej raznolikosti. Problem je izrazito viden v zimskem času. Takih 

točk je kar nekaj, predvsem ob vpadnicah v Kranj, nanj pa so jo opozorili poslovni 

partnerji. Če pa bi se našla kakšna sredstva pa bi mogoče lahko razpisali nagrado za 

najbolje urejen vrtiček ali pa nagrado najemodajalcu zemljišča, da bi sam prepričal svoje 

najemnike, da bi imeli bolj uniformiran izgled vrtičkov.  

 

5. Nada Mihaljović: 

 V imenu občana, starega Kranjčana Leona Pintarja je opozorila na prometni režim na 

krožišču pri Bežkovi vili, ki naj se temeljito pregleda predvsem kako je urejena kolesarska 

steza. Iz podzemnih garaž na Koroški cesti pripeljejo avtomobili zelo hitro, zato je velika 

nevarnost nesreč. Povedala je, da ima tudi njegov predlog rešitve, ki jo bo podala 

strokovni službi občinske uprave.  

 

6. Mag. Alenka Bratušek: 

 Povedala je, da so svetniki dobili na mizo sklepe Nadzornega odbora. Pod številko 6/14 je 

sklep, da Nadzorni odbor zavrača prejeti odgovor občinske uprave oziroma župana glede 

izplačevanja sejnin udeležencem skupščine JP Komunala Kranj d.o.o., kot nadzornemu 

organu. Od župana želi pojasnilo o pravni podlagi za plačevanje sejnin članom skupščine 

kakor bi jih prejemali člani ukinjenega nadzornega sveta. Prosila je, da se odgovor, ki bo 

posredovan nadzornemu odboru, posreduje tudi članom mestnega sveta; 

 Želela je dobiti poročilo o zaposlenih v javnem podjetju Komunala Kranj in sicer 

primerjava preden je mesto direktorja prevzel gospod Drmota in na današnji dan. Želela je 

dobiti tudi poročilo o postopkih zaposlovanja v primerih, ko so bili v tem podjetju 

zaposleni svetniki. Želela je vedeti, katere kvalitete so prepričale, da so jih zaposlili.  

 

7. Mag. Andreja Valič Zver: 

 Povedala je, da so v bližini uvozov v garažne hiše ABC, na Planini 2, KS bratov Smuk 

postavljeni zabojniki za ločene odpadke. Prosila je, da se prouči možnost, da se zabojnike 

z nečem podloži, ker je dostop do njih predvsem v slabem vremenu zelo težak;  

 Povedala je, da je križišče v bližini Zdravstvenega doma v Kranju v slabem stanju in 

prosila, da se vzdrževalcu predlaga, da ga uredi;  

 Povedala je, da je glede Žanove ulice v Kranju dobila informacijo o opravljenih meritvah 

prometa in želela vedeti, kakšni so nadaljnji načrti urejanja.  

 

8. Jure Kristan: 

 Želel je, da se lastnika samskega doma  v Stražišču opozori na vzdrževanje stavbe, ki 

postaja nevarna za okolico.  



17 

 

 Pridružil se je svetnici Ahčinovi glede parkiranja okrog Globusa, predvsem stacionarno 

parkirani avtomobili med lokalom Focus in vhodom v Globus – proti hotelu Creina. Tam 

so avtomobili zaposlenih vedno parkirani in potrebno je narediti red na tem področju. 

Potrebno pa je tudi opozoriti Gorenjsko banko, da je s postavitvijo bankomata zaprla pol 

prehoda in jo pozvati, da ga premakne na bolj ustrezno mesto.  

 

Župan Mohor Bogataj je glede samskega doma pojasnil, da bo pripravljen pisni odgovor, da 

pa so zgradbo prevzele banke in so jo pripravljene prodati. 

 

Jure Kristan: 

 Povedal je, da se je v preteklosti že pojavil investitor, ki je želel iz tega doma narediti dom 

starostnikov in da če je le ta še zainteresiran. 

 Želel je pisni odgovor kako so vsa društva v Kranju povezana z MOK, predvsem s 

prostori ali jim je MOK dala v najem prostore brezplačno ali za najemnino, ker imajo 

društva v krajevnih skupnostih v okolici velike probleme s prostori.  

 

9. Alenka Primožič: 

 V imenu KS Planina in Huje je povedala, da na Hujah ni otroškega igrišča, ki bi ustrezal 

vsaj minimalnim standardom, edino je za Župančičevo ulico ob balinišču, ki pa še ni 

legalizirano. Omenjeni krajevni skupnosti se zavzemata za gradnjo centralnega otroškega 

igrišča;  

 Na Planini na škodo ostalih stanovanj razpada samski dom, hoja mimo je nevarna, ker s 

stavbe pada razbito steklo. Lastnika stavbe je potrebno opozoriti, da zaščiti razbite dele in 

odstrani razbita stekla.  

 Za OŠ Staneta Žagarja poteka v načrtnih mapah MOK pot, ki pa je na dveh mestih zasuta, 

tako da je prehod onemogočen, kupe zemlje bi bilo potrebno odstraniti;  

 Dovolilnice za vstop do vrtcev še vedno niso odvzete, kljub sprejetim sklepom. Opravljen 

je bil ogled potencialnih mest za kratkotrajno parkiranje, za dostavo in prevzem otrok pred 

športno dvorano na Planini in na Gogalovi ulici 10 so po 4 parkirna mesta. Skrajni čas je, 

da se to uredi.  

 Povedala je še, da parkirna mesta ob trgovski šolo samevajo. Svet KS huje je sprejel 

sklep, da predlaga MOK da se cene za mesečni najem znižajo in sicer na 15 EUR , za 

polletni na 65 EUR in na 120 EUR za letni najem. Predlagali so tudi postavitev svetilk in 

stranski vhod v smeri Gogalove ulice.  

 

10. Stanislav Boštjančič: 

 Povedal je, da je v Gorenjskem glasu prebral, da je Dijaški dom ponudil prostor za vrtce 

in da občinska uprava na njihovo pobudo ni odgovorila. Želel je pisno pojasnilo do 

naslednje seje zakaj ni prišlo do realizacije njihove pobude oziroma do razgovorov; 

 Povedal je še, da se po poslovniku o predlogih in pobudah glasuje in prosil kolege 

svetnike, da precizno formulirajo svoja izvajanja kaj so. Na naslednji seji je potrebno o 

vsaki pobudi in vsakem predlogu glasovati, občinska uprava pa bo morala o vsaki pobudi 

in predlogu povedati svoje mnenje, da bodo svetniki lažje odločali o sprejemu pobude ali 

predloga. 

 

Župan Mohor Bogataj se je s svetnikom Boštjančičem strinjal in poudaril, da se v veliko 

primerih občinska uprava v tistem trenutku ne more opredeliti, ker potrebuje podatke. 

 

 

 



18 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Pojasnil je, da v poslovniku ni navedeno, da mora biti to na isti seji – opredeljeno je samo, 

da se o pobudi in predlogu glasuje. 

 

11. Nataša Robežnik: 

 Navezala se je na svetnika Kristana, ki je govoril o društvih in menila, da bi bilo prav, da 

se to uredi, ker je tudi sama že apelirala na načelnico urada za družbene dejavnosti glede 

Turističnega društva Besnica, ker nimajo svojih prostorov, če bi se lahko dobivali v 

prostorih podružnične šole v Besnici, pa ji je pojasnila, da to brezplačno ni mogoče.  

 Glede dovolilnic je bila presenečena, da zadeva še ni urejena;  

 V zvezi z dovolilnicami je želela še poročilo, o tem koliko je bilo pobranih, ker je 

izvedela, da se izvajajo določene meritve;  

 Želela je poročilo o tem, koliko občina pritiska na določene ljudi na ministrstvih za to, da 

bi rešili dovoz iz avtoceste do krožišča, kjer prihaja do velikih zastojev; 

 Zanimalo jo je kaj je s sestankom glede tovornega prometa po stari cesti Kranj – 

Ljubljana, ker so prebivalci Orehka proti temu, da tovorni promet steče po tej cesti.  

 

Župan Mohor Bogataj je glede na predlog svetnika Boštjančiča želel, da se na naslednji seji 

vsak svetnik na začetku opredeli o statusu njegovega izvajanja. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Želela je, da se o njeni pobudi o predstavitvi pozitivnih zgodb na sejah sveta, glasuje. 

 

Župan Mohor Bogataj je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Na vsaki seji Sveta Mestne občine Kranj se predstavi ena pozitivna zgodba s kateregakoli 

področja delovanja Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 28 PRISOTNIH: 19 ZA, 7 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.15. 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

Svetlana Draksler, org.  

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

Bojan Homan 

PODŽUPAN 

 

 

 

 


