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MESTNA OBČINA KRANJ 

S V E T 

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14 

 

Številka:  900-12/2011-(41/04) 

Datum:    11. 05. 2011 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 

6. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 11. 05. 2011, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo sta vodila ţupan Mohor Bogataj in podţupan Janez Frelih.  

 

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

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

Janez Frelih, Alojz Gorjanc, Bojan Homan, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Ludvik Kavčič, Jure 

Kristan, Saša Kristan, mag. Hermina Krt, Joţe Lombar, mag. Andrejka Majhen, Nada 

Mihajlović, Matej Gal Pintar, Alojzij Potočnik, Alenka Primoţič, Nataša Robeţnik, Vlasta 

Sagadin, mag. Drago Štefe,  Gregor Tomše, mag. Andreja Valič, Klemen Valter, Igor Velov, 

Zmagoslav Zadnik, Peter Zaletelj. 

 

Odsotna sta bila mag. Branko Grims in Smiljana Vončina Slavec. 

 

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

direktor občinske uprave, Mirko Tavčar – vodja oddelka za finance, Tatjana Hudobivnik – 

vodja oddelka za splošne zadeve, mag. Marko Hočevar – vodja oddelka za razvoj in 

investicije, Nada Bogataj Krţan – vodja oddelka za druţbene zadeve,  Brane Šimenc – vodja 

medobčinskega inšpektorata, Boštjan Gradišar – vodja oddelka za okolje in prostor, Daniela 

Bida Šprajc – podsekretar na oddelku za okolje in prostor, Sašo Govekar – vodja sluţbe za 

zaščito in reševanje, Milena Bohinc – analitik v kabinetu ţupana, Svetlana Draksler – analitik 

v kabinetu ţupana, Mojca Kobentar – Komunala Kranj (pri 12. točki). 

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj je uvodoma povedal, da so svetniki na mize prejeli 

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

odgovori na svetniška vprašanja, pobudo, da prostovoljci pomagajo pri selitvi knjig iz starih 

prostorov knjiţnice v nove v nekdanji Globus. Pomoč bo potrebna med 24. majem in 10. 

junijem. Vse podrobnosti so v dopisu, ki ste ga dobili na mizo. Vse je povabil, da se v čim 

večjem številu dobijo pred splošnim oddelkom knjiţnice 24. maja ob 9. uri in dajo zgled čim 

več prostovoljcem. Povabil je svetnike in svetnice na razstavo v pritličju v hodniku pred 

sejnimi sobami 8 in 9, ki si jo lahko ogledate po seji in sicer je to razstava 15 variantnih 

rešitev arhitekturne zasnove za novo telovadnico oz. večnamensko dvorano pri OŠ Straţišče. 

Povabil je na 11. Ţupanov tek, ki bo v soboto, dne 28. maja 2011, na Brdu pri Kranju.  
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Glede dnevnega reda je povedal, da se dodatno uvrsti kadrovska zadeva 3.E: Mnenje o 

kandidatki za ravnateljico Glasbene šole Kranj. 

Z dnevnega reda je zaradi pripombe Komisije za KS umaknil točko 4.D, saj ţeli KS Besnica 

opraviti ogled parcele v naravi. 

K 6. točki: Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOK – hitri postopek 

so predlagane spremembe in dopolnitve in dodatna obrazloţitev, ki je na mizi. 

K 8. točki: Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj                    

(dopolnjen osnutek) – dopolnjena prva obravnava – sprememba in dopolnitev grafičnega dela  

K 10. točki so na mizi na predlog Statutarno pravne komisije posredovane spremembe 

predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški sluţbi v 

MOK. 

Napovedal je, da bo za 10. točko: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni 

turistični vodniški sluţbi v Mestni občini Kranj – 1. obravnava in 11. točko: Odlok o načinu 

izvajanja gospodarske javne sluţbe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na plin s 

soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih 

virov energije za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj – prva 

obravnava v primeru izpolnjevanja pogojev iz 100. člena Poslovnika Sveta MOK predlagal 

skrajšani postopek za sprejem odlokov. 

Umaknil je 13. točko: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni 

občini Kranj na predlog Statutarno pravne komisije, ki meni, da je podlaga za urejanje te 

materije ţe dana z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave Medobčinski 

inšpektorat Kranj; ostale točke dnevnega reda se preštevilčijo. 

 

Za dve točki je predlagan hitri postopek, zato bom dal po 99. členu Poslovnika na glasovanje 

ta dva predloga. Hitri postopek je predlagan za 6. točko: Odlok o organizaciji in delovnem 

področju občinske uprave Mestne občine Kranj in 9. točko: Odloki o spremembah in 

dopolnitvah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraţevalnih zavodov. 

 

V potrditev je predlagal naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 30.3.2011 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

3. Kadrovske zadeve  

4. Premoţenjske zadeve 

5. Odlok o zaključnem računu proračuna MOK za leto 2010 

6. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj – hitri 

postopek 

7. Odlok o občinskem strateškem načrtu Mestne občine Kranj (dopolnjen osnutek) – 

dopolnitev 1. obravnave 

8. Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (dopolnjen osnutek) – 

dopolnitev prve obravnave 

9. Odloki o spremembah in dopolnitvah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-

izobraţevalnih zavodov – hitri postopek 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški sluţbi v Mestni 

občini Kranj – 1. obravnava 

11. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe za dobavo toplote in hladu iz 

kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter 

namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije v objektu 

Mestne občine Kranj – prva obravnava 
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12. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju 

Mestne občine Kranj – 2. obravnava 

13. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – 1. obravnava 

14. Spremembe in dopolnitve Občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj – predlog 

15. Zagonski elaborat program Gorki – 2. faza 

16. Izstop Mestne občine Kranj iz Konzorcija CERO 

  

Pred glasovanjem o dnevnem redu je dal na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj in 

2. Odloki o spremembah in dopolnitvah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-

izobraţevalnih zavodov. 

 se sprejmejo po hitrem postopku. 

 

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

 

Ker ni bilo razprave je dal na glasovanje predlagani dnevni red. 

 

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

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE Z DNE 30. 03. 2011 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV 

 

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

bilo na 5. Seji Sveta MOK sprejetih 10 sklepov, ki so vsi realizirani. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 5. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 30. 3. 2011 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto soglasno ( 25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

 

 

2. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA 

 

Ţupan Mohor Bogataj je predstavil pobudo o preklicu Sklepa o financiranju list v Mestni 

občini Kranj, ki so jo podali svetniki svetniških skupin SDS, SD, SZNKS, DeSUS, LDS in 

SLS, ki na osnovi 20. in 21. člena Poslovnika Mestne občine Kranj predlagajo, da se na 6. seji 

Sveta Mestne občine Kranj pri točki Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta obravnava 

pobuda o preklicu Sklepa o financiranju list v Mestni občini Kranj. 
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Svet Mestne občine Kranj je na redni 12. seji, 18. 2. 2004, sprejel Sklep o financiranju list v 

Mestni občine Kranj.  Sklep določa, da se listi, ki je kandidirala kandidatke in kandidate na 

zadnjih volitvah v Svet Mestne občine Kranj, na podlagi zahteve dodelijo sredstva iz 

proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Lista je 

upravičena pridobiti sredstva, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev 

enega člana občinskega sveta. Sredstva se nakazujejo mesečno po dvanajstinah. 

Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 — uradno prečiščeno besedilo in 

103/07) je podlaga izključno za financiranje političnih strank, ne pa tudi svetniških skupin in 

samostojnih članov občinskega sveta. Svetniki, izvoljeni v občinski svet z nestrankarskih list 

delujejo kot skupina zainteresiranih občanov in ne kot politična stranka, zato jim sredstva na 

podlagi Zakona o političnih strankah ne pripadajo. 

Menijo, da sprejet sklep o financiranju list v Mestni občini Kranj ni ustrezna pravna podlaga 

za financiranje neodvisnih list oz. neodvisnih kandidatov, zato predlagajo, da Svet Mestne 

občine Kranj sprejme naslednji sklep: 

Svet Mestne občine Kranj preklicuje Sklep o financiranju list v Mestni občini Kranj, ki ga je 

sprejel na 12. redni seji, 18. 2. 2004. 

Sklep o financiranju list v Mestni občini Kranj, sprejet na 12. seji Sveta Mestne občine Kranj, 

18. 2. 2004, preneha veljati z dnem sprejema tega sklepa. 

 

Igor Velov:  

- Povedal, da ni presenečen nad tako pobudo potem, ko si je koalicija podredila komisijo za 

mandatna vprašanja, nadzorni odbor in ukinili nadzor v komunali. Logično je, da se bojite 

ene močne skupine, katere so ljudje izvolili in normalno ţelite oteţiti njihovo delo. Tako 

se je 17 ljudi odločili. Čudilo ga, da je bilo to sprejeto leta 2004 z neustrezno pravno 

podlago in takrat je bil ţupan Mohor Bogataj. Takrat je to z veseljem potrdila Lista za 

Sorško polje, Lista za napredek vasi pod Storţičem. Pričakoval je, da se bo ţupan potrudil 

poiskati pravno podlago, ker ve da jo lahko. 

 

Mag. Hermina Krt:  

- Je razočarana nad predlagano pobudo. To je degradacija doseţene stvari in tistega, ki se je 

v preteklosti ţe na tej podlagi financiralo, se pravi tudi ni imelo podlage. Treba bo 

razmisliti, na kakšen način se bo naredila revizija za nazaj. Po drugi strani so oni iskali 

mnenje Računskega sodišča. Dali so predlog za spremembo zakonodaje na tem področju, 

da bo ta zadeva imela ustrezno podlago in, da bodo deleţni tega financiranja kot lista. 

Niso v enakopravnem poloţaju od ostalih strank in se s tem nikakor ne more strinjati. Z 

njihove strani bo narejeno vse, da zadevi pridejo do dna in pričakujejo, da bodo upravičeni 

do teh sredstev, ki jim omogočajo delovanje, aktiviranje njihove skupine volivcev in 

aktivno bedenje nad poslovanjem in aktivnostmi, ki so povezane z Mestno občino Kranj.  

 

Matej Gal Pintar:  

- Na začetku mandata, ko še ni bil direktor občinske uprave Mitja Herak, so razpravljali z 

ţupanom, ki je izrazil voljo in ţeljo, da se liste v tem mandatnem obdobju financirajo, kar 

je bilo predloţeno tudi pisno. Ne ve, od kod spremembe. To razume kot pritisk strank na 

ostale liste oz. na nestrankarsko udejstvovanje v mestnem svetu in nekako politično čistko 

na ta račun ter onemogočeno delovanje list. V mestni svet so liste prišle pod istimi pogoji 

kot stranke. Strinjal se je z razpravo Igorja Velova in mag. Hermine Krt. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da gre pri financiranju za dve stvari. Eno 

za delo svetniških skupin je trenutno v veljavi Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin 

MOK in na podlagi navedenega pravilnika se sredstva izplačujejo. Za financiranje list, ki 
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izhaja iz Sklepa o financiranju list (sprejet leta 2004), ni pravne podlage v 26. členu Zakona o 

političnih strankah. Pred mesecem dni je bil v Kranju predsednik Računskega sodišča in je to 

zadevo izpostavil, da ni mogoče na podlagi nekega občinskega akta to zadevo financirati, 

skratka da ne obstaja pravna podlaga. Če bo pravna podlaga, se vsi strinjajo, da se sredstva 

izplačujejo. 

 

Stane Boštjančič: 

- Je povedal, da on ni podpisal te pobude in tudi SD ne, podpisali so ga posamezni svetniki, 

ki so na listi SD-ja. Podpisal ni zaradi tega, ker meni, da je prav, da se mestni svet 

zdruţuje na posameznih in dobrih stvareh. Ta pobuda ne pelje v konstruktivnost. On in 

stranka so bili proti financiranju list ob pričetku  prejšnjega mandata, pa so bili 

preglasovani. Pravne podlage ni, lahko pa jo da sklep mestnega sveta, ker noben zakon 

izrecno ne prepoveduje, da se liste ne financirajo in je to stvar politične odločitve in ne 

pravnih tolmačenj. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Ni mogla verjeti, kaj so predlagali. V mandatu 2002- 2006 je bila ona svetnica in takrat 

glasovala proti financiranju list, ker ni bilo pravne podlage. Vendar je takratna večina to 

izglasovala. S tako pobudo zatirajo še tisto peščico drugače mislečih ljudi v tem svetu.  

Zdi se ji, da se bodo cel mandat šli pink ponk. Tisto, kar so prejšnji mandat naredili, bodo 

sedaj rušili in to za Kranj ni dobro.  

 

Matej Gal Pintar: 

- Je povedal, da je prejšnji teden na kolegiju ţupan omenil, da lahko posamezne zadeve 

razčistijo na kolegiju in ne na svetu. Še pred sejo je bil v pogovoru z Mitjem Herakom, 

direktorjem občinske uprave, zaznan nek nov duh, vendar pa te zadeve tudi omenil ni. Ţe 

nekaj časa se pogovarjajo o dokaj nepomembnem vprašanju, namesto da bi obravnavali 

pomembnejše teme, ki so na dnevnem redu današnje seje. Rešitev te teţave je ponudil 

svetnik Stane Boštjančič. Ţelel je, da ţupan o tej zadevi premisli. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da je pobudo svetnikov dobil na mizo na sami seji in jo je 

tudi dolţan posredovati svetnikom. 

 

Janez Bohorič:  

- Je menil, da je tak poloţaj, v katerega bo prišla njegova lista zaradi pomanjkanja pravne 

podlage, nevzdrţen in skregan z zdravo pametjo. Če je moţnost urediti zadevo v smislu, v 

katerem je Stane Boštjančič diskutiral, potem naj se to uredi. 

 

Mag. Hermina Krt:  

- Je izpostavila, da Mestna občina Ljubljana in ostale mestne občine financirajo liste pod 

enakimi zakoni in enakim pravnim redom. Seveda je stvar mestnega sveta, da se odloči, 

ali se bo financiralo liste ali ne. Liste kot del mestnega sveta, ki predstavljajo del civilne 

druţbe, za svoje delovanje potrebujejo ta sredstva, ki tudi niso tako visoka, da bi tega ne 

mogli izplačevati.  

 

Nada Mihajlović:  

- Se je strinjala z rešitvijo, če je moţno to zadevo urediti, naj se uredi. Predlagala je, da se ta 

pobuda danes umakne in rešitev predloţi na naslednjo sejo sveta. 
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Alojzij Potočnik: 

- Predlagal je, da se o tej zadevi povpraša za načelno mnenje Računsko sodišče RS in 

Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti. Opozoril je, da obstaja evropska listina za 

lokalno samoupravo, v kateri je zadeva zelo jasno opredeljena. 

 

Ţupan Mohor Bogataj se je strinjal s predlogom Alojzija Potočnika, da se pridobi mnenje 

Računskega sodišče in odloţil glasovanje o tej pobudi do naslednje seje oz. do takrat ko se bo 

pridobilo mnenje Računskega sodišča.  

 

Janez Bohorič:  

- Je opozoril ţupana, da ima Računsko sodišče omejene pristojnosti in le-to ne more 

nadomeščati zakonodajnih organov. Se je strinjal, da se odloţi odločanje o pobudi, v tem 

času naj se prouči, kako priti do pravne podlage, ki bo neizpodbitna. 

 

Mag. Andrejka Majhen: 

- Je na kratko predstavila svojo vlogo, ki jo ima kot koordinatorka za enake moţnosti pri 

Uradu RS za enake moţnosti. Njena funkcija je volonterska, ni plačana. Njeno delo naj bi 

bila pomoč pri oblikovanju takih politik, ki bodo zagotavljale enako obravnavanje ljudi, 

ne glede na spol, narodnost, raso, etnično poreklo, vero ali prepričanje. Enako 

obravnavanje se največkrat pojavi pri problematiki zastopanosti ţensk in njihovih pravic. 

Enako obravnavanje pomeni, da invalidi in starejši, ki so gibalno v slabšem poloţaju, v 

našem mestu ne bodo imeli arhitektonskih ovir pri dostopanju do javnih ustanov, zato naj 

bi pri sprejemanju prostorskih načrtov vprašala, če se je ta vidik upošteval. Enako 

obravnavanje bodo dosegli, če bo vsem omogočeno izobraţevanje, tudi gluhim, 

naglušnim, socialno ogroţenim. Diskriminacija je socialno zlo, ki ga občutijo tudi moški 

in sicer pri dodeljevanju otrok ob ločitvah. Prosila je ţupana, da uredi vse potrebno, da se 

njena funkcija in kontaktna številka objavita na spletni strani občine in v določenih 

medijih. Da bi se ţupan občine večkrat spomnil na svojega koordinatorja, je na Uradu za 

enake moţnosti zanj dobila darilo – uro s kontrolnimi vprašanji za integracijo, načela, 

enakosti spolov.   

 

Igor Velov:  

- Je glede na informacijo o stanju vpisa otrok v vrtce predlagal, da se vsem tistim staršem, 

ki ţelijo vpisati otroke v vrtec in ne dobijo prostora, finančno pomaga v višini od 100 do 

200 € mesečno, odvisno od premoţenjskega stanja staršev. V tej smeri naj se spremeni 

pravilnik, odlok, da bodo starši dobili finančno podporo, da bodo lahko sami reševali 

varstvo svojih otrok. Ţelel je, da se do njegovega predloga v čim krajšem času ţupan 

opredeli.  

 

Irena Ahčin:  

- Urejalo se je okolico štadiona in sicer se je okoli plinske postaje posekalo drevje. Vprašala 

je, čigava pobuda je bila to in s kakšnim namenom so bile nameščene table – prepovedan 

prehod - zasebno zemljišče. Te zadeve se pokrivajo in zaostrujejo razmere varnega 

gibanja na tem območju, ker se še vedno gradi pločnik Švabska vas – Rupa, ker je 

prepovedan prehod za pse preko štadiona in ker je prepovedan prehod po omenjeni poti. 

Vsi sprehajalci in uporabniki štadiona sedaj nimajo prehoda in se nevarno gibljejo po cesti 

Švabska vas – Rupa.  

Potka se je zelo razširila, saj tam trenirajo nogometne ekipe. To pomeni prepovedan 

prehod – zasebno zemljišče ne tangira nobenega športnega društva. Zanimalo jo je, zakaj 

oz. kako je to dogovorjeno z Zavodom za šport. 
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V zvezi z omenjenim je predlagala, da se z Zavodom za šport prouči moţnost, da bi se na 

notranji strani betonske ograje, kjer je še vrsta dreves, širine do 2 metra, da se na začetku 

in koncu štadiona ta ograja odpre ter vzpostavi pot ob notranji strani betonske ograje. 

Problem varnega gibanja sprehajalcev in treninga športnih skupin bi bil tako rešen. Ţelela 

je pisni odgovor.  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Je ţe na prejšnji seji v zvezi s tem dal predlog, zdaj daje še pobudo, da bi ob sprejetju 

predloga izstopa iz CERA zemljišče v Struţevem, ki se bo prodalo, namenili za Surovino.  

 

Vlasta Sagadin:  

- Je vprašala, kako bo Mestna občina Kranj letos obeleţila praznovanje 20 letnice drţave in 

kdo odloča oz. kje in kako bodo izobešene drţavne zastave. Prosila je, da bi bilo zastav 

letos malo več izobešenih, saj tako navzven bolj pokaţemo, da smo samostojna drţava 

Slovenija.  

 

Nada Bogataj Krţan, vodja oddelka za druţbene zadeve, je povedala, da bo 23. junija 

otvoritev nove knjiţnice in to je tik pred praznikom. 24. junija je drţavna proslava, bo imel 

Kranj dan pred tem povezano otvoritev knjiţnice z 20 letnico samostojnosti Slovenije 

 

Ţupan Mohor Bogataj je pred nekaj dnevi naročil redarjem, da preverijo stanje zastav pred 

kranjskimi javnimi zavodi.  

 

Matej Gal Pintar:  

- Zaskrbljene občane Kranja zanima povečanje letalskega prometa nad Kranjem, še posebej 

nad Straţiščem in povečanje hrupa na ta račun. Ţelel je pisni odgovor.   

 

Stanislav Boštjančič: 

- je dal pobudo, da se javne usluţbence izenači z ostalimi zaposlenimi v zasebnem sektorju, 

in sicer na področju premestitev in odpuščanja. V sedanjih gospodarskih razmerah, pa tudi 

z vidika učinkovitosti in racionalnosti, je treba na poiskati rešitve za zmanjšanje javne 

uprave. V Zakonu o javnih usluţbencih so členi, ki močno oteţujejo proţnost zaposlenih v 

javni upravi. Zato bi bilo potrebno vse zaposlene obravnavati po Zakonu o delovnih 

razmerjih, ne glede na to ali so zaposleni v javnem ali zasebnem sektorju, razen v delu, ki 

javne usluţbence ločujejo od delavcev v zasebnem sektorju, kot so napredovanja, nazivi 

idr. Pobudo je svetnik utemeljil s tem, da bi predlagane spremembe zakona o javnih 

usluţbencih omogočile hitrejše prilagajanje javne uprave, ko je smiselno zmanjševati 

število delavcev iz poslovnih razlogov, večjo prehodnost delovne sile, enakost pred 

zakonom.  

 

Ţupan Mohor Bogataj, je menil, da je to pozitivna pobuda. On je ţe pred volitvami nakazal, 

da ţeli deliti usodo z gospodarstvom, pa zakonodaja to praktično onemogoča.  

 

Vlasta Sagadin: 

- je replicirala g. Boštjančiču, da kakor je njej znano kot delavki v javnem sektorju, 

učiteljici, da zapadejo vsi delavci v javnem sektorju ravno tako, kot ostali zaposleni v 

gospodarskih druţbah pod Zakon o delovnih razmerjih kar se tiče postopkov odpuščanja. 

Ne vidi razlogov, zakaj bi moral občinski svet predlagati to spremembo zakonodaje. 

Predlagala je, da to storijo poslanci Drţavnega zbora RS, ki ravno tako sedijo v tem 

občinskem svetu. 
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Stanislav Boštjančič: 

- je predlagal, da se posreduje pobuda za spremembo Zakona o javnih usluţbencih. Ta 

zakon oteţuje odpuščanja in premestitve javnih usluţbencev na druga delovna mesta, zato 

predlagamo, da se v tem delu zakonodaje usluţbenci izenačijo z zaposlenimi v zasebnem 

sektorju oz. z Zakonom o delovnih razmerjih.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednjo 

 

POBUDO: 

 

Svet Mestne občine Kranj daje pobudo Ministrstvu za javno upravo za spremembo Zakona o 

javnih usluţbencih. Ta zakon oteţuje odpuščanja in premestitve javnih usluţbencev na druga 

delovna mesta, zato predlagamo, da se v tem delu zakonodaje usluţbenci izenačijo z 

zaposlenimi v zasebnem sektorju oz. z Zakonom o delovnih razmerjih.  

 

Pobuda sprejeta z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

Beno Fekonja: 

 Predlagal je, da se prouči moţnost, ali obstaja pravna podlaga, da se na javnih parkiriščih 

poleg prostora za invalide oz. na enem od prostorov za invalide, ki so slabo zasedeni, 

naredi tudi poseben parkirni prostor za druţine, ki ga je zasledil na enem od zasebnih 

parkirišč. Potrebno je razmisliti tudi o tem, če bo nekdo to zlorabil tako, da ima v avtu 

otroški sedeţ, parkira pa brez otroka, da se to kot huda kršitev sankcionira.  

 

Nataša Robeţnik: 

 Povedala je, da so na prejšnji seji sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

zazidalnem načrtu revitalizacija starega mestnega jedra in takrat je opozorila, da ni 

primerno, da se Glasbeno šolo preseli ali v ţupnišče ali v gradbeno šolo in takrat je 

podţupanja Mihajlovićeva povedala, da ne gre za selitev šole ampak za dodatno ponudbo 

za rešitev prostorske stiske. Poudarila je, da je glasbena šola v prostorski stiski, zaradi 

česar ne more imeti določenih oddelkov in zato ţeli nove prostore. Verjetno pa si vsi 

ţelijo, da bo na isti lokaciji. Slišala pa je govorice, da se glasbena šola seli v prostore 

ţupnišča, ki so njihova last in bo potrebno plačevati najemnino. Občina namerava 

obnoviti prostore z investicijo v višini 700.000 EUR, s čimer naj bi kupila najemnino za 

naslednjih 20 let. Menila je, da se v tem primeru glasbena šola res seli v prostore, kjer 

bodo imeli večjo površino, vendar  pa za glasbeno šolo niso primerni. Pojavilo se ji je več 

vprašanj. Ţelela je vedeti ali se glasbena šola res seli iz Trubarjevega trga in bivše Evrope, 

kaj se planira s temi stavbami v katerih je bila do sedaj glasbena šola, ali obstaja drug 

kupec ali interes za te stavbe. Glavno vprašanje pa je zakaj se glasbena šola iz prostorov, 

ki so v lasti MOK seli v prostore, za katere bo potrebno plačevati najemnino. Ţelela je, da 

se ji odgovori na seji. 

 

Ţupan Mohor Bogataj: 

 Povedal je, da bo na seji dobila okviren odgovor, obširnejši pa bo pripravljen v pisni 

obliki. Pred nekaj dnevi je bil sestanek z ravnateljico glasbene šole in predstavili so ji 

varianto selitve glasbene šole v zdajšnjo študijsko knjiţnico. Pridobljeno bi bilo pribliţno 

200 do 300 m2 površin, najemnina je okvirno 3000 EUR/mesec. Ravnateljica glasbene 

šole oziroma svet šole so mora do konca meseca maja opredeliti do tega ali so prostori 

primerni ali ne. Če bodo ugotovili, da niso primerni, bo ta zadeva opuščena in bo ţupnišče 
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naredilo novo idejo. Študijska knjiţnica pa je v teh prostorih do 31. julija, ko se bo 

izselila. Ocenili so, da so prostori primerni, vendar mora svoje povedati glasbena šola na 

podlagi projekta, ki so ga dobili. Glede objektov, ki jih sedaj zaseda glasbena šola, MOK 

nima nobenih načrtov ali kupca. Najprej je potrebno ugotoviti ali so novi prostori primerni 

in poteza je na strani glasbene šole. 

 

Jure Kristan: 

 Apeliral je na pristojen sluţbe v občini, da priskrbijo meritve voda v bivši Cegovnci 

oziroma na bajerju v Straţišču, ker se tam dogajajo ekološke katastrofe. Večkrat pride do 

poginov rib. To zadevo je ţe izpostavil na komisiji za prostorsko urejanje in komunalno 

infrastrukturo. Ţelel je, da se do naslednje seje na zato pristojni inšpektorat naslovi 

zahtevo po rezultatih meritev voda, oziroma poročilo o vodotokih oz. bajerjih.  

 Ţelel je pisni odgovor glede sredstev, ki jih občani po poloţnicah plačujejo prebivalci 

mesta komunali za najemnino, in sicer kakšni so kriteriji za investicijsko in redno 

vzdrţevanje na omreţju. Prišlo je do napak in pribliţno en mesec zadeva še ni sanirana. 

Predlagal je, da se razmisli o moţnosti obnove od jaška do jaška, kar je bolj smiselno, kot 

pa krpanje samo na mestu napake. Ţelel je pisni odgovor, ker se učinkovitost delavcev 

občinske uprave meri tudi na tak način, kot je hitro ugotavljanje in sanacija poškodb na 

omreţju. Če se bo nekdo na tem mestu poškodoval, bo občina plačala še za to. Ţelel je 

pisni odgovor kaj je redno vzdrţevanje, ki naj bi bilo naloga podjetja Komunala Kranj in 

kaj investicijsko vzdrţevanje.  

 

Saša Kristan: 

 Povedala je, da so jo znanci opozorili na neurejenost Prešernovega gaja, veliko je smeti, 

odvisniki se nemoteno drogirajo, kljub obiskovalcem. Zanimalo jo je kdo gaj ureja, kdo 

skrbi za red. Prešernov gaj je velik spomenik in park, na katerega bi morali biti ponosni. 

Predlagala je, da se temu spominskemu parku nameni več pozornosti, reda in nadzora. 

Menila je še, da se je nanj pozabilo odkar so kranjski rovi, kamor se usmerja vsa 

pozornost. Ţelela je konkreten odgovor kaj bo v prihodnosti na tem narejenega. 

 

Bojan Homan: 

 Glede na veliko količino papirja, ki ga imajo svetniki na seji je predlagal, da se gradivo za 

mestni svet posreduje v elektronski obliki, svetnikom pa naj se kupi prenosne računalnike 

za opravljanje funkcije. Povedal je, da imajo tako prakso ţe v občini Šenčur, pripravljajo 

jo v Naklem. Poudaril je, da so na ta način svetniki lahko bolj ekološki, ker se prihrani na 

papirju, tonerjih. Menil je, da je to smiselno, naredi pa naj se še analiza. Ker pa statut 

dopušča, da se gradivo posreduje v pisni obliki, je ţelel, da se o njegovem predlogu 

glasuje.  

 

Ţupan Mohor Bogataj: 

 Predlagal je, da se vsakega svetnika in svetnico povpraša o tem in naj se vsak odloči v 

kakšni obliki ţeli prejemati gradivo. Nekateri raje berejo v pisni obliki, nekateri raje v 

elektronski obliki.  

 

Irena Ahčin: 

 Ţelela je, da se jih povpraša ali ţelijo lap-top ali ne, ker je to tako mišljeno. Povedala je, 

da sama bere v elektronski obliki, vendar domačega računalnika ne more prinesti na sejo. 
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Beno Fekonja: 

 Menil je, da je pri tem vprašanju več plasti. Potrebno je upoštevati vprašalnik, s katerim 

naj se izpraša svetnike na kakšni stopnji je njihovo znanje ali potrebujejo usposabljanje. 

Menil je, da predlog ni slab, vendar je potrebno vedeti, da je potrebno vse mestne svetnike 

pripraviti do stopnje, da to lahko uporabljajo. Pomembno pa je tudi, da je gradivo tako 

pripravljeno, da si lahko v PDF-jih pišeš komentarje, ne pa da so zaklenjeni. S strani 

uprave bo potrebna taka priprava gradiva, da se elektronsko lahko sledi popravkom. 

 

Alenka Primoţič: 

 Zanimalo jo je kdaj bodo na Gasilskem trgu, pri Prešernovem gledališču in Ţupnijski 

cerkvi pričeli delovati podzemni kontejnerji.  

 

Ţupan Mohor Bogataj je opozoril, da je 1 ura, ki je namenjena za vprašanja, pobude in 

predloge članov sveta minila, na vrsti pa so še Klemen Valter, Nada Mihajlović, mag. Andreja 

Valič, Matej Gal Pintar, Nataša Robeţnik, mag. Hermina Krt in Irena Ahčin, ki bodo na vrsti 

po koncu rednega dela seje. 

 

 

 

3. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Imenovanje direktorja Gorenjskega muzeja  

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Krţan, vodja Oddelka za druţbene zadeve.  

 

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

povedal, da komisija predlog, da se za direktorico Gorenjskega imenuje Marija Ogrin.  

 

Mag. Andreja Valič, predsednica Komisije za kulturo in šport, je povedala, da komisija 

soglasno podpira predlog ţupana.  

 

Razprava:  

 

Stane Boštjančič: 

- Svet zavoda Gorenjski muzej je zelo na kratko obrazloţil, zakaj je eden kandidat dobil 

negativno mnenje, drugi pa pozitivno. Ko je bral programe, ga ni prepričal noben 

kandidat. Vprašal je, v čem je predlagana kandidatka boljša od ostalih prijavljenih 

kandidatov. Svet zavoda mora zelo natančno obrazloţiti, zakaj nekoga podpira in zakaj 

nekoga ne. Strokovni svet ima drugačno mnenje od sveta zavoda. Potrebno je opredeliti, 

kaj so vodstvene izkušnje. Ugotovil je, da noben program ne obsega oddelka za NOB in 

menil, da noben od kandidatov nima odnosa do te res pomembne zgodovinske epizode 

našega naroda. Predlagal je umik gradiva in, da se od muzejskega sveta zahteva natančno 

obrazloţitev, zakaj podpirajo enega in ne drugega kandidata, da se bodo svetniki lahko z 

mirno vestjo odločili, kdo bo direktor Gorenjskega muzeja naslednjih 5 let. 

 

Matej Gal Pintar:  

- Se je v določenih točkah strinjal z g. Boštjančičem. Citiral je izjavo ţupana na Radiu 

Kranj glede imenovanja direktorja Gorenjskega muzeja: »Politika se je usedla skupaj, 

predvsem da tako rečem koalicija. Moram reči, da smo zbrali kar nekaj podatkov o teh 

zadevah in politika se strinja, da je to ga. Ogrinova, da je dokazala, da dela v redu. Jaz 
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iskreno upam in ţelim, da ni bila to samo politična odločitev. Toda, kot sem ţe večkrat 

povedal je strokovna odločitev. Preverjali so sicer drugi, ker jaz nisem v stanju, da bom 

vse preverjal. Vemo, da predlaga komisija za volitve…«. Ugotovil je, da sta predsednica 

sveta zavoda in predlagana kandidatka Marija Ogrin iz iste stranke, Slovenske 

demokratske stranke. Ţelel je obrazloţitev, na podlagi katerega člena programa je to 

imenovanje potekalo. 

 

Mohor Bogataj, ţupan, je vedno zagovarjal, da ne gre za politično odločitev. Po njegovih 

informacijah gre za strokovno odločitev. Z go. Ogrin je sodeloval ţe prej. Odločal se bo 

mestni svet, on upa, da bodo upoštevane strokovne odločitve.  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Je iz časopisa Ţurnal, četrtek 24. Marca, opisal članek Politika ali stroka. Na podlagi tega 

je postal bolj pozoren na dogajanje, saj ţe okoli 50 let ţivi z Gorenjskim muzejem. 

Slovenci smo maloštevilni narod in rabimo veliko kulture. S kulturo smo se obdrţali in s 

kulturo zaznamovali v evropskem prostoru. Kulturnost je pa na zelo nizkem nivoju. Menil 

je, da je politika z zelo trdo roko in z določeno mero netolerantnosti dala predloge, ki jih 

je na kratko analiziral. Predlog strokovnega sveta Gorenjskega muzeja je bil, da po 

natančnem pregledu programov, ki so jih vsebovale vloge kandidatov v oţjem izboru, so 

trije člani sveta na korespondenčni seji sprejeli odločitev, ki priporoča ustanovitelju, da se 

za novega direktorja imenuje Marka Arneţa, univ. dipl. filozofa in prof. primerjalne 

knjiţevnosti, ker njegov program po kvaliteti in viziji razvoja odstopa od ostalih treh. 

Predvsem se pri Arneţu vidi širina programa, zato svet meni, da bi Arneţ znal na novo 

povezovati strokovne moţi v muzeju in, da bi bil uspešen naslednik dosedanje direktorice. 

Menil je, da je to tisto, o čemer je govoril g. Boštjančič. Svet zavoda pa je podal mnenje 

zelo na kratko. Izpostavil je tudi pismo delavcev Gorenjskega muzeja. Občinski svet naj 

temeljito premisli, kako naprej z vodenjem Gorenjskega muzeja. Menil je, da predlog za 

imenovanje ni zrel in predlagal, da se umakne. Ponovno naj se temeljito prouči, kdo je 

tisti najkvalitetnejši kandidat, ki bi lahko vodil Gorenjski muzej.  

 

Mag. Janez Frelih:  

- Vprašal je svetnike, ali so prebrali, da je strokovni svet najprej podpiral sedanjo v.d. 

direktorico, potem se je na podlagi programa odločil za drugega kandidata. Svet zavoda se 

je potem na podlagi programa in predstavitve odločil za to kandidatko. Za sprejem kadrov 

ne zadostuje program, ampak tudi razgovor in ocena po strokovnih merilih. Mogoče bi tu 

morali uporabiti preveritev kandidatov, kot jo zahteva stroka za kadrovanje. Če se to 

uporabi, je potrebno postaviti zahtevo in merila, po kakšnih kriterijih bodo izbirali te 

kandidate.  

 

Jure Kristan:  

- Podpira go. Ogrin, saj je z njo ţe nekajkrat govoril, je preprosta in sposobna.  

 

Vlasta Sagadin:  

- Je povedala, da pozna tako g. Arneţa kot go. Ogrinovo, diplomirano arheologinjo, kot 

izredno preprosto, marljivo, delovno, strokovno osebo. V muzej je prinesla nov veter in ga 

prebudila. Najbolj prepričljivo je zagovarjala svoj program in vizijo razvoja Gorenjskega 

muzeja, ki ga vidi vpetega v bodočo gorenjsko regijo. Ima znanja za pridobivanje 

evropskih sredstev, ima opravljen muzealski izpit. Zavzema se za transparentnost 

poslovanja muzeja. Izjavila je, da bo glasovala za predlagano kandidatko.  
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Mag. Alenka Bratušek:  

- Je ugotovila, da nekateri svetniki vedo o dveh kandidatih za direktorja Gorenjskega 

muzeja veliko, nekateri pa nič. Strinjala se je z g. Boštjančičem, da se na podlagi gradiva 

zelo teţko odločijo o tem, kateri kandidat je bolj primeren za vodenje muzeja. Vprašala je, 

koliko ljudi je ga. Ogrin do sedaj v katerikoli sluţbi vodila.  

 

Nada Bogataj Krţan, vodja Oddelka za druţbene zadeve,  je povedala, da je ga. Ogrin vodila 

oddelek muzeja v Bohinju z dvema zaposlenima. Trenutno je v.d. direktorica Gorenjskega 

muzeja.  

 

Nada Mihajlović: 

- Je menila, da je Strokovni svet Gorenjskega muzeja opravil svoje delo neresno, kajti 

enkrat je podpiral enega kandidata, drugič čez par dni pa drugega.  

 

Nataša Robeţnik:  

- Je povedala, da vse kandidate pozna, ker so to njeni nekdanji sodelavci. Gorenjski muzej 

je regionalni, pokrajinski muzej. NOB je pokrival g. Benedik, ki se je upokojil. Predmeti 

niso inventarizirani in pravilno obravnavani. Vse, kar je pokrival g. Benedik, se bo 

obravnavalo pod novejšo zgodovino, ki jo bo vodila ga. Monika Rogelj ali g. Deţman. 

Strokovni svet sestavljajo ugledni strokovnjaki v Kranju, njihovo mnenje je treba na nek 

način upoštevati. 

- V muzeju je zelo slabo stanje. Glede na to, da je bil razpis objavljen dne 25.2. in do 11.5. 

se je odločalo in pripravljalo predlog, kaţe na to, da ni enega kandidata, ki bi izstopal  in 

bi popeljal muzej naprej. Prijavili so se samo notranji, zaposleni v muzeju. Gorenjski 

muzej potrebuje managerja, mogoče bi celo spremenili odlok v tej smeri. Predlagala je, da 

se glede na njegov program za eno leto imenuje Marka Arneţa za vršilca dolţnosti 

direktorja Gorenjskega muzeja za obdobje enega leta.  

 

Mag. Andreja Valič: 

- Je kot predsednica Sveta Gorenjskega muzeja povedala, da se strinja z go. Robeţnik, da je 

stanje v muzeju slabo. Iz omar muzeja so začeli padati okostnjaki. Prvi je padel, ko je 

tedanja direktorica obenem postala direktorica Narodnega muzeja v Ljubljani, v Kranju je 

bila še vedno direktorica Gorenjskega muzeja. Prošnja za odpoklic direktorice je bila 

ugodno rešena. Potem je bila ga. Marija Ogrin imenovana za vršilko dolţnosti direktorice 

Gorenjskega muzeja. Ogrinova se je lotila dela z entuziazmom, poštenostjo, hotela je 

zadeve v muzeju premakniti. Očitno to nekaterim to ne ustreza. V Svetu Gorenjskega 

muzeja od petih članov sta dva doktorja znanosti, vrhunska strokovnjaka, ena predava na 

fakulteti, ona osebno je magistrica zgodovine s tem, da je pred zagovorom doktorata iz 

zgodovine. Imenovani so bili s strani ustanoviteljice, Mestne občine Kranj. Odločno je 

zavrnila vsa namigovanja in trditve o političnem imenovanju. Vloge, ki jim je namenjena 

pri imenovanju direktorja, so se lotili z vso odgovornostjo. Vloga, ki pa jim jo namenja 

akt o ustanovitvi, je taka, da se je svet zavoda samo svetovalni organ mestnemu svetu. 

Predstavila je, kako je potekal postopek razpisa, predstavitve, izbire kandidatov za 

direktorja Gorenjskega muzeja. Ga. Ogrin je vodila oddelek v Bohinju in številne 

mednarodne projekte. G. Arneţ je vodil Galerijo Prešernovih nagrajencev, ki ima enega 

delavca in to je čuvaj.  

 

Janez Bohorič:  

- Iz te zmede, ki je danes tu na osnovi različnih informacij prisotna, bodo teţko z občutkom 

resnosti in čiste vesti izšli, če ne bodo spoznali obeh kandidatov. Predlagal je, da se oba 
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kandidata ga. Ogrin in g. Arneţ predstaviti mestnemu svetu, ki odloča o imenovanju. 

Menil je, da so komisije mestnemu svetu predvsem v pomoč pri odločanju.  

 

Saša Kristan:  

- Glede predloga g. Bohoriča je pripomnila, da potem mestni svet ne potrebuje nobene 

komisije in ne svetov javnih zavodov.  

 

Beno Fekonja:  

- Menil je, da imajo o vseh kandidatih dovolj podatkov za odločanje o direktorju. Predlagal 

je, da se glasuje.  

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Se je strinjala s predlogom g. Bohoričem. 

 

Peter Zaletelj:  

- Se je strinjal z g. Bohoričem, da bi najprej morali slišati besede ge. Valičeve, ki je jasno 

povedala svoje stališče, opisala svet zavoda in stroko. Pripravljen je glasovati, brez da se 

še kdo tu zagovarja in razlaga stvari, ki jih on ni sposoben ocenjevati. Mestni svet je 

imenoval in ustanovil razne komisije in zato mora zaupati ljudem, ki vanje imenovani. 

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, je povedal, da bo dal na glasovanje predloge sklepov po 

vrstnem redu, kot so bili vloţeni v razpravi. Po končani razpravi je dal na glasovanje 

naslednje  

 

SKLEPE:  

 

1. Marko Arneţ se imenuje za vršilca dolţnosti direktorja Gorenjskega muzeja za obdobje 

enega leta.  

 

Sklep ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 4 ZA, 21 PROTI, 3 VZDRŢANI). 

 

2. Na seji Sveta Mestne občine Kranj se pred odločanjem predstavita kandidata za direktorja 

Gorenjskega muzeja Marija Ogrin in Marko Arneţ.  

 

Sklep ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 7 ZA, 20 PROTI, 2 VZDRŢANI). 

 

3. Marija Ogrin se imenuje za direktorico Gorenjskega muzeja za obdobje petih let. 

 

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

 

 

 

B. Poklicno opravljanje funkcije podţupana 

 

Bojan Homan je obvestil svet, da se bo izločil iz obravnave in odločanja te točke. 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave.  

 

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

povedal, da se komisija strinja, da podţupan Bojan Homan, ki je bil za podţupana Mestne 



 

14 

 

občine Kranj za mandatno obdobje 2010 – 2014 imenovan s sklepom ţupana z dne 

26.11.2010 in svojo funkcijo opravlja nepoklicno, bo od 1.6.2011 dalje svojo funkcijo 

podţupana opravljal poklicno.  

 

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

predlog. 

 

Stane Boštjančič: 

- Je vprašal, ali je smotrno, da Homan pelje projekt Gorki, javni promet in turizem. Menil 

je, da te zadeve niso povezane. Glede na količino dela pri projektu Gorki, ki je navedeno v 

gradivu, je menil, da se bo teţko ukvarjal še s čim drugim. Vprašal je, ali bo sklenjena 

pogodba tako, da bo po koncu opravljanja funkcije prejel odpravnino.  

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da bo sklenjena pogodba brez določil o odpravnini za čas 

mandata 2010-2014 in dal na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Podţupan Bojan Homan, ki je bil za podţupana Mestne občine Kranj za mandatno 

obdobje 2010 – 2014 imenovan s sklepom ţupana z dne 26.11.2010 in svojo funkcijo 

opravlja nepoklicno, bo od 1.6.2011 dalje svojo funkcijo podţupana opravljal poklicno.  

2. Dodatna sredstva, potrebna za izplačilo plače profesionalnega podţupana, se v višini 

11.400,00 EUR prerazporedijo na plačne konte proračunske postavke 100305 

PODŢUPANI prerazporedijo iz proračunske postavke 240102 SPLOŠNA 

PRORAČUNSKA REZERVACIJA – SVET. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

 

C. Pooblastilo Sveta Mestne občine Kranj Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja glede podajanja mnenja lokalne skupnosti o kandidatih, ki izpolnjujejo 

pogoje za ravnatelja javnega vrtca oziroma šole 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Oddelka za splošne zadeve.  

 

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

povedal, da se komisija strinja s predlaganim pooblastilom.  

 

Stane Boštjančič:  

- Je predlagal, da se sklep dopolni  s tem, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja o podanih mnenjih obvesti Svet Mestne občine Kranj na njegovi prvi 

naslednji seji. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je sprejel predlog g. Boštjančiča in dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj pooblašča Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

da v njegovem imenu poda mnenje lokalne skupnosti oziroma ustanovitelja o kandidatih, ki 
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izpolnjujejo pogoje za ravnatelja javnega vrtca oziroma šole v primeru,  ko v roku 20 dni od 

zaprosila za mnenje ni predviden sklic redne seje oziroma, če na redni seji Svet Mestne 

občine Kranj iz objektivnih razlogov ne razpravlja in odloča o tej zadevi. Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o podanih mnenjih obvesti Svet Mestne občine 

Kranj na njegovi prvi naslednji seji. 

 

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

 

 

 

D. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole Simona Jenka Kranj 

 

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

volitve in imenovanja.  

 

Joţe Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da je bilo izpostavljeno 

vprašanje, ali kandidatka ga. Nevenka Škrlj izpolnjuje pogoje za upokojitev in odgovoril, da 

jih ne izpolnjuje. Sicer se komisija strinja s predlogom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatkama Mateji Sajovec in Nevenki Škrlj k 

imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Simona Jenka Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je 

posredoval svet zavoda, je razvidno, da sta se kandidatki prijavili v zakonitem roku na 

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

uspešno opravljali dela in naloge ravnateljice Osnovne šole Simona Jenka Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN).  

 

 

 

E. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Glasbene šole Kranj 

 

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

volitve in imenovanja. Komisija je na svoji 13. seji, dne 10.5.2011 po obravnavi vloge Sveta 

zavoda Glasbene šole Kranj soglasno sklenila, da Svetu Mestne občine Kranj predlaga 

sprejem naslednjega sklepa: Kandidatka Petra Mohorčič je bila z dnem 1.2.2010 imenovana 

za ravnateljico Glasbene šole Kranj za petletni mandat. V enem letu po začetku mandata ni 

izpolnila zakonskih pogojev – ni opravila ravnateljskega izpita, zato ji je prenehal mandat po 

zakonu.  Mestna občina Kranj daje negativno mnenje kandidatki Petri Mohorčič k imenovanju 

za ravnateljico Glasbene šole Kranj. Svetu Glasbene šole Kranj se predlaga, da kandidatke ne 

imenuje za ravnateljico in da ponovi razpis. 

Poudaril je, da Svet Glasbene šole imenuje ravnatelja, Svet MOK daje samo mnenje, ki je 

neobvezujoče. Vso odgovornost imenovanja ravnatelja pa nosi svet šole. 
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Evstahij Drmota:  

- Je vprašal, kdaj bo opravila ravnateljski izpit. Izpostavil je, da izpita mogoče ni opravila iz 

objektivnih razlogov. Ni modro človeka, ki ima voljo in ţeljo delati, okarati. Vprašal bi jo, 

zakaj izpita ni opravila in kdaj ga bo. 

 

Stane Boštjančič: 

- Je izpostavil, da bi morala imeti kandidatka izpolnjen pogoj ob razpisu.  

 

Nada Bogataj Krţan, vodja Oddelka za druţbene zadeve, je povedala, da 53. člen Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja določa, da je za ravnatelja lahko 

imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v 

enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz 

prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu. Kandidatka Petra Mohorčič tega izpita ni 

opravila, ker ni bilo na voljo končnega izpitnega roka. Izpite ima vse opravljene, zagovor pa v 

maju. 

 

Mag. Hermina Krt:  

- Je glede na obrazloţitev gradiva vprašala, ali je predloţila vsa zahtevana dokazila.  

 

Zmago Zadnik:  

- Je pojasnil, da je tako obrazloţitev posredoval Svet Glasbene šole. Dodal je, da je 20 

dnevni rok za podajo mnenja lokalne skupnosti ţe pretekel dne 9.5.2011. 

 

Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali: Bojan Homan, Alojz Gorjanc, Janez Bohorič, Joţe 

Lombar, Stane Boštjančič, Vlasta Sagadin, mag. Alenka Bratušek in Zmago Zadnik, je 

predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, prekinil obravnavo to točko dnevnega reda. Menil je, da 

je neprimerno dajati negativna mnenja ljudem, ki so potencialni in pozitivni kadri v Kranju. 

Svet Mestne občine Kranj ni sprejel nobenega mnenja o kandidatki za ravnateljico Glasbene 

šole Kranj, odloči naj se Svet Glasbene šole Kranj. 

 

 

 

4. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

A. Delna povrnitev stroškov volilne kampanje 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Oddelka za finance.  

 

Komisija za finance se strinja s predlaganim sklepom.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet se je seznanil s poročilom o volilnih kampanjah za lokalne volitve 2010 ter z upravičenci 

do delnih povračil stroškov volilne kampanje na podlagi sprejetega Sklepa o delnem povračilu 

stroškov volilne kampanje skupaj s pripadajočimi zneski.  

 

Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 



 

17 

 

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

2011 – dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Oddelka za splošne zadeve. 

 

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

povedala, da se komisija strinja z dopolnitvijo letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoţenjem Mestne občine Kranj za leto 2011. 

 

Vlasta Sagadin je v imenu Stanovanjske komisije povedala, da se komisija strinja s 

predlagano dopolnitvijo. 

 

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

predlogom.  

 

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

pripomb. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2011   

 

STANOVANJA 

Mestna občina Kranj je v letu 2001 ponudila najemnikom stanovanj v lasti Mestne občine 

Kranj moţnost nakupa stanovanj. Vsa stanovanja, ki bodo predmet prodaje so obremenjena z 

najemnim razmerjem. V letu 2011 se tako predvideva prodaja do največ 30 stanovanj v lasti 

Mestne občne Kranj v povprečni velikosti 50 m2. Pri oceni prihodka predlaganih prodaj je 

bila upoštevana povprečna ocenjena vrednost m2 stanovanjske površine na podlagi 

dosedanjih cenitev primerljivih stanovanj sodnega cenilca in izvedenca.  

Pred začetkom postopka prodaje vsakega stanovanja bo o prodaji s konkretnimi 

podatki odločal svet Mestne občine Kranj. 

 

Predlog prodaje stanovanja: 

Stanovanje št. 35, v 6. nadstropju, na naslovu Trg Prešernove brigade 8, v Kranju 

Predmet prodaje je stanovanje z identifikacijsko št. 35. E,  stanovanje št. 35, v 6. nadstropju, v 

objektu na naslovu Trg Prešernove brigade 8, v Kranju, vpisano pri podvloţku št. 877/11, k.o. 

Klanec. 

Ocenjena vrednost: 75.806,00 EUR. 

STAVBNA ZEMLJIŠČA 

Mestna občina Kranj je lastnica določenega dela nezazidanega stavbnega zemljišča in drugega 

zemljišča. V letu 2011 naj bi se predvidoma prodalo del navedenega zemljišča, na območjih 

celotne Mestne občine Kranj. Pri oceni prihodka predlaganih prodaj je bila upoštevana 

povprečna ocenjena vrednost m2 površine na podlagi dosedanjih cenitev primerljivih zemljišč 

sodnega cenilca in izvedenca.  
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Mestna občina Kranj predvideva na podlagi pozitivnega strokovnega mnenja pristojnih 

oddelkov in sklepa sveta Mestne občine Kranj prodajati zemljišča namenjena predvsem 

stanovanjski gradnji, ki predstavljajo večje komplekse, zemljišča namenjena predvsem 

stanovanjski gradnji na podlagi prejetih in bodočih vlog strank in zemljišča namenjena 

zaokroţitvi funkcionalnih zemljišč na podlagi prejetih in bodočih vlog strank.  

 

Predlog prodaje zemljišč: 

 

Zemljišče parcelna številka 360/1, k.o. Kranj 

Predmet prodaje je del zemljišča parcelna številka 360/1, njiva v izmeri 175 m2, vpisanega v 

vloţni številki 710 k.o. Kranj, v pribliţni izmeri 75 m2, v deleţu 75/481. Pred sklenitvijo 

prodajne pogodbe je potrebna parcelacija zemljišča. 

Ocenjena vrednost: 3.750,00 EUR (50,00 EUR/m2). 

 

Zemljišče parcelna številka 2715/30, k.o. Bitnje 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 2715/19, pot v izmeri 23 m2, k.o. Bitnje, v 

deleţu 1/1. 

Ocenjena vrednost: 1.495,00 EUR (65,00 EUR/m2). 

 

Zemljišče parcelna številka 2715/31, k.o. Bitnje 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 2715/19, pot v izmeri 69 m2, k.o. Bitnje, v 

deleţu 1/1. 

Ocenjena vrednost: 4.485,00 EUR (65 EUR/m2). 

 

Zemljišče parcelna številka 1017/4, k.o. Kranj 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1017/4, pot v izmeri 145 m2, k.o. Kranj, v 

deleţu 1/1. 

Ocenjena vrednost: 406,00 EUR (2,80 EUR/m2). 

 

Zemljišče parcelna številka 253/2, k.o. Huje 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 253/2, travnik v izmeri 548 m2, k.o. Huje, v 

deleţu 1/1. 

Ocenjena vrednost: 6.658,20 EUR (12,15 EUR/m2). 

 

Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 

 

 

 

C. Majdič Marica in Demeter – predlog sporazuma v postopku denacionalizacije 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave.  

 

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

omenjeno komisijo in predlaga mestnemu svetu, da jo sprejme. 

 

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

pripomb.  
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje  

 

SKLEPE:  

 

1. Dopolni se Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Kranj za 

leto 2011, in sicer se doda: 

del zemljišča parcelna številka 444/19 gozd v izmeri 1.459 m2 v deleţu 1459/3706, 

vpisanega v vl.št. 2701, del zemljišča parcelna številka 445/1 pašnik v pribliţni izmeri 

2.281 m2 v deleţu 2281/3528, vpisanega v vl.št. 1347, del zemljišča parcelna številka 

444/1 vodotok v pribliţni izmeri 2.000 m2 v deleţu 2000/11210, vpisanega v vl.št. 1347, 

vse k.o. Kranj, v skupni površini 5.740 m2 z ocenjeno vrednostjo 78.628,00 EUR. 

2. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da Mestna občina Kranj sklene sporazum, po katerem 

pravnim naslednikom po upravičencih Marici in Demetru Majdiču  

v zameno za umik zahteve za denacionalizacijo nepremičnine parcelna številka 368 v 

izmeri 147 m2 in dela nepremičnine parcelna številka 439 v izmeri 229 m2, oboje k.o. 

Kranj (po starem parcelnem stanju), to je za dele današnjih zemljišč parcelna številka 

991/3 in 995 k.o. Kranj v skupni izmeri 376 m2, ocenjeno na 78.628,00 EUR,  

in v zameno za soglasje k izgradnji nove dostopne ceste na otoku za izkop gramoza, 

dodeli del zemljišča parcelna številka 444/19 v izmeri 1.459 m2 in po predhodni 

parcelaciji del zemljišča parcelna številka 445/1 v pribliţni izmeri 2.281 m2 ter 444/1 v 

pribliţni izmeri 2.000 m2, vse k.o. Kranj, v skupni izmeri 5.740 m2, v vrednosti 

78.628,00 EUR. 

3. Potrebna sredstva za nakup, v višini 78.628,00 EUR, se prerazporedijo na NRP 40600068 

INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE CEST – NUJNI POSEGI, proračunsko postavko 

221004, konto 420600 nakup zemljišč, iz proračunske postavke 240102 SPLOŠNA 

PRORAČUNSKA REZERVACIJA – SVET. 

 

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

 

 

 

 

5. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2010 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Oddelka za finance. 

 

Stališča delovnih teles so podali kot sledi:  

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance predlagajo Mestnemu svetu, da zaostri zadeve na področju 

investicijskih aktivnosti in ugotovi nosilce odgovornosti za nerealizacijo planiranih projektov. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani odlok. 

 

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

Potrdi se Odlok o zaključnem računu proračuna MOK za leto 2010. 

 

Mag. Andreja Valič, predsednica Komisije za kulturo in šport: 
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Komisija se seznanja z Odlokom o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 

2010 v delu, ki se nanaša na področje dela komisije in predlaga Mestnemu svetu MOK  

njegov sprejem. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o zaključnem računu proračuna Mestne 

občine Kranj za leto 2010. 

 

Vlasta Sagadin, podpredsednica Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 

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

 

Nataša Robeţnik, predsednica Komisije za turizem: 

Komisija za turizem se je seznanila z Odlokom o zaključnem računu proračuna MOK za leto 

2010 – v delu, ki se nanaša na turizem in nanj v tem delu nima pripomb. 

 

Matej Gal Pintar, podpredsednik Stanovanjske komisije: 

Komisija za stanovanjske zadeve se strinja s predlaganim odlokom. 

 

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

Komisija daje soglasje k Odloku o zaključnem računu proračuna MOK za leto 2010. 

Komisija se je seznanila s poročilom o realizaciji letnega načrta pridobivanja nepremičnega 

premoţenja Mestne občine Kranj za leto 2010. 

Komisija se je seznanila s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoţenjem Mestne občine Kranj za leto 2010. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo je bila seznanjena in nima pripomb na predlagani odlok.  

 

Komisija za krajevne skupnosti se strinja s predlaganim Odlokom o zaključnem računu 

proračuna MOK za leto 2010. 

 

Matej Gal Pintar:  

- Se je zahvalil direktorju občinske uprave g. Heraku za urgentni odgovor. Zanimale so ga 

pri kartici finančnega knjigovodstva v letu 2010 vse postavke, ki so vsebovale sodne 

stroške – storitve odvetnikov, sodnih izvedencev - 402920. V breme občine je bilo na tej 

postavki 47.420,17 EUR, realizacija do 22.12.2010 je bila 23.030 EUR. Potem je viden 

nenaden poskok na 22.12.2010 za neko odvetniško pisarno v breme občine 23.880 EUR. 

Vprašal je, ali je bila ta pogodba sklenjena v skladu z javnimi naročili in v zvezi s tem 

ţelel dokumentacijo. Ţelel je pisni odgovor.  

 

Mag. Alenka Bratušek: 

- Zanimalo jo je, kdo je podpisal pogodbo ali več pogodb v zvezi z odvetniškimi storitvami. 

Delo vredno 23.880 EUR je bilo opravljeno v nekaj dneh, ker je rok plačila 30 dan po 

prejemu računa, torej je bil račun prejet 22.11.2010. Ţelela je podatek pred glasovanjem o 

zaključnem računu.  

 

Vlasta Sagadin:  

- Zanimalo jo je, ali ima občina še veliko zadev odprtih na sodišču in ali lahko 

predvidevajo, da se bodo v tem koledarskem letu stroški za ta namen še pojavljali.  
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Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je bilo javno naročilo za odvetniške 

storitve v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Vsa ostala pojasnila bodo posredovana 

pisno. Sredstva predvidena za kazni, odškodnine in odvetniške so razvidne iz proračuna, kjer 

je tudi navedena ocena in obrazloţitev. Postopkov je kar nekaj odprtih 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2010.  

2. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta 

pridobivanja nepremičnega premoţenja Mestne občine Kranj za leto 2010. 

3. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Kranj za leto 2010. 

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

 

 

6. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE 

MESTNE OBČINE KRANJ – HITRI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave. Predstavil je na mizo 

posredovane spremembe in dodatno obrazloţitev odloka, ki se nanaša na pripombo Statutarno 

pravne komisije in se upošteva. Pripombe Nadzornega odbora MOK se ne upoštevajo, ker je 

za določilo v predlaganem odloku zakonska osnova. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da komisija s pravnega 

vidika nima drugih pripomb.  

 

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

seznanjena s predlaganim odlokom in nanj nima pripomb. 

 

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

povedal, da komisija potrjuje Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

Mestne občine Kranj – hitri postopek. 

 

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

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj – hitri 

postopek. 

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- Je vprašala, kako bo reorganizacija vplivala na število zaposlenih v občinski upravi. 

Ali ta reorganizacija vodi v dodatno zaposlovanje? 

 

Vlasta Sagadin:  

- Pohvalila je delo redarske sluţbe in Medobčinski inšpektorat Kranj.  
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Mohor Bogataj, ţupan, je pojasnil, da odpuščanj ne bo. Gre za mehka odpuščanja, kot so 

upokojevanje, prekinitev delovnega razmerja oz. prostovoljno prenehanje delovnega razmerja. 

Odpuščanja javnih usluţbencev zakonodaja ne omogoča. Kadrovski načrt za leto 2011 

predvideva zmanjšanje zaposlenih iz 127 na 120. Če pa bo treba kakšno delovno mesto 

zapolniti, ga bodo zapolnili, vendar je njegov cilj zmanjševanje delovnih mest po mehkem 

principu.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je glede števila zaposlenih povedal, da bodo z novim 

odlokom in sistemizacijo, ostajajo v okviru kadrovskega načrta, ki je bil sprejet ob proračunu. 

Najbrţ pa 1.6.2011 ne bodo rešeni vsi problemi okrog reorganizacije. Določena znanja bo 

potrebno pridobiti na novo, jih osveţiti, predvsem vpeljati več reda pri investicijah. 

Predvideva, da bo potrebna kakšna nova zaposlitev, ker z obstoječim kadrom je vprašanje, če 

bodo uspeli zastaviti vse cilje. Kar se tiče redarstva v okviru medobčinskega inšpektorata 

nikoli niso razmišljali, da bi ga izvzeli iz inšpektorata in, da bi zmanjšali število zaposlenih v 

Medobčinskem inšpektoratu Kranj. 

 

Matej Gal Pintar:  

- Zanimalo ga je, koliko bo dejansko projektna pisarna posegla v delo Oddelka za razvoj in 

investicije, kaj se bo zgodilo z obstoječo vodjo oddelka, katere delovno mesto se ukinja in 

koliko zaposlenih za določen čas je predvidenih do konca leta. Pisno je ţelel sistemizacijo, 

na katerih delovnih mestih se bodo te potrebe pojavile v tem in naslednjem letu pojavile.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je odgovoril svetniku Mateju Galu Pintarju in glede 

Oddelka za razvoj in investicije povedal, da sistemizacija predvideva, da bo osrednji organ te 

občinske uprave projektna pisarna, vsi ostali oddelki ji bodo morali nuditi podporo. Z delavci, 

katerih delovno mesto se bo ukinilo, bodo postopali v skladu s 158. členom Zakona o javnih 

usluţbencih, ki določa postopek premestitve oz. prerazporeditve.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

7. ODLOK O OBČINSKEM STRATEŠKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ 

(DOPOLNJEN OSNUTEK) – DOPOLNITEV 1. OBRAVNAVE 

8. ODLOK O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ 

(DOPOLNJEN OSNUTEK) – DOPOLNITEV 1. OBRAVNAVE 

 

Ţupan je predlagal, da se točki obravnavata skupno, glasuje pa se o vsaki posebej.  

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, vodja oddelka za okolje in prostor in povedal, da 

sta se oba odloka obravnavala ţe na 35. seji, 31. 3. 2010. Predmet ponovne obravnave pa so 

vsebinsko dopolnjena gradiva, ki so bila javno razgrnjena v preteklem letu od začetka 

septembra, do začetka oktobra. Dopolnitve so tekstualne in grafične. Usklajene so z okoljskim 

poročilom, s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pripombami mestnega sveta, 
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ki so bile podane na 35. seji in s pripombami, ki jih je podala nova sestava mestnega sveta. 

Povedal je, da je med dopolnitvami redefiniranje poteka trase hitre ţeleznice na vzhodnem 

kraku proti Šenčurju, v enoti urejanja KRZ 1 na Zlatem polju so v zvezi z večnamensko 

ledeno dvorano dodane usmeritve za pripravo sprememb zazidalnega načrta Šolski center 

Zlato polje, zaokroţitev celote v enoti urejanja prostora Kranj PL 42 na Planini za namen 

stanovanjske, poslovne in centralne dejavnosti, ohranitev avtobusne postaje na obstoječi 

lokaciji, umestitev poligona varne voţnje v pentlji avtocestnega priključka Kranj vzhod, 

širitev stavbnih zemljišč na gozdne površine na področju Golnika, kjer naj bi se zgradil 

varovani dom za dementne osebe, uskladitev poteka gospodarske javne infrastrukture z 

alternativnim potekom trase obstoječe severne obvoznice in obvozne prometnice v Straţišču. 

V Goričah pa se izvzame del parcele 680/4 k.o. Goriče iz območja stavbnih zemljišč zaradi 

nevarnosti podora. K predlaganim dopolnitvam je v imenu predlagatelja predlagal še dve 

dopolnitvi, ki sta bili dani svetnikom na mizo. Prva je v grafičnem delu Odloka o izvedbenem 

načrtu MOK, se umakne del območja širitve stavbnih zemljišč v enoti urejanja prostora Bitnje 

BI 23, ki posega v območje Natura 2000 in druga dopolnitev prav tako v grafičnem delu se 

zemljišče parc. št. 917 k.o. Straţišče vključi v območje stavbnih zemljišč za izvedbo projekta 

GORKI. 

 

Stališča komisij:  

 

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

povedal, da komisija ni imela pripomb. 

 

Vlasta Sagadin, namestnica predsednika komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih 

zemljišč je povedala, da so vse podprli in izrazila veselje, da sta dodani še ti dve dopolnitvi. 

 

Saša Kristan, predsednica komisije za kmetijstvo je povedala, da so se člani komisiji seznanili 

s predlaganim gradivom. 

 

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

predlagane spremembe. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave je prebral pripombe statutarno pravne komisije, ki so: 

PRIPOMBE: 

- 4. člen: v 1. odstavku se besedilo »se Kranj razvija« nadomesti z novim besedilom 

»se se Kranj mora razvijati«, 
- 5. člen: v preglednici 1, se pri točki 3b doda beseda »kultura«, 

- 6. člen: uprava naj pojasni, zakaj se v preglednici 3: Zgornja in Spodnja Besnica delita 

pod različen tip središča, 

- 14. člen: uprava naj preveri kaj je potrebno narediti v zvezi z dikcijo »gorska 

kolesarka pot na Jamnik«, ker gre za običajno pot, 

- 17. člen: v 3. odstavku naj uprava pojasni kako se bo ravnalo z zasebnimi vodovodi 

glede na določbo, da se lokalni vodovodi preoblikujejo v javne sisteme, 

- 26. člen: uprava naj pojasni zakaj se uporablja termin »Gorenjska« knjiţnica in 

»Gorenjska« univerza,  

- 42. člen: točka 2.5. je ţe izvedena, zato je potrebno to točko črtati. 

 

 

Pripombe statutarno pravne komisije bodo upoštevane v fazi do druge obravnave. 
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Razprava: 

 

Mag. Drago Štefe: 

 Prosil je načrtovalce, da bi vrisali v grafični del kompletne projekt mreţe kolesarskih stez, 

da ne bi bila kasneje to ovira, ko bo prišlo do realizacije. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednje  

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem strateškem prostorskem načrtu 

Mestne občine Kranj – dopolnjena prva obravnava.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 19 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

2. Sprejme se dopolnjeni osnutek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine 

Kranj – dopolnjena prva obravnava. 

3. Sprejmejo se stališča do pripomb iz 1. javne razgrnitve in javnih obravnav. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 19 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

9. ODLOKI O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKOV O USTANOVITVI 

JAVNIH VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH ZAVODOV – HITRI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Krţan, vodja oddelka za druţbene zadeve in 

pojasnila, da gre za nekaj formalnosti, ki vsebinsko ne spreminjajo. Pri OŠ Orehek je bila za 

vrtec v Mavčičah navedena napačna lokacija, druga sprememba se nanaša na spremembo 

šolskih okolišev, ki jih je mestni svet sprejel lansko leto. Tretja sprememba pa je, da Zakon o 

organizaciji in financiarnju vzgoje in izobraţevanja ne govori, da morajo šoleimeti pravila 

delovanja, v odloku pa je bilo drugače navedeno. Sedja je dana moţnost, da se šole same 

odločajo o tem ali bodo imele pravila delovanja. 

 

Stališča komisij: 

 

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

zadevo.  

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo in statutarno pravna komisija nista imeli 

pripomb. 

 

Ker razprave ni bilo, je dal predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj. 

2) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj. 
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3) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Straţišče Kranj. 

4) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj. 

5) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj. 

6) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Staneta Ţagarja Kranj. 

7) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj. 

8) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaţa Kranj. 

9) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj. 

10) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Glasbena šola Kranj. 

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

Ljudska univerza Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 18 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

10. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKALNI 

TURISTIČNI VODNIŠKI SLUŢBI V MESTNI OBČINI KRANJ – 1. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Marko Hočevar, vodja oddelka za razvoj in investicije in povedal, 

da so svetniki na mizo prejeli popravljeno gradivo, ki je spremenjeno skladno s pripombami 

statutarno pravne komisije. Na odlok v fazi obravnav na komisijah ni bilo bistvenih pripomb, 

predlog je bil da se preveri dikcijo »turistični spremljevalec« za katero predlagajo, da ostane v 

odloku, ker spremljanje predvideva ustrezna zakonodaja. Predlagal je, da se odlok sprejme po 

skrajšanem postopku. 

 

Stališča komisij: 

 

Alenka Primoţič, namestnica predsednice komisije za turizem je povedala, da komisija ni 

imela pripomb. 

 

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

odlok. 

 

Pripombe statutarno pravne komisije so bile upoštevane. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški sluţbi v 

Mestni občini Kranj po skrajšanem postopku.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 18 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA). 
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11. ODLOK O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE ZA 

DOBAVO TOPLOTE IN HLADU IZ KOTLOVNICE NA PLIN S SOPROIZVODNJO 

TOPLOTE IN ELEKTRIKE, HLADILNIM AGREGATOM TER NAMESTITEV 

DRUGIH ALTERNATIVNIH VIROV ENERGIJE ZA PROIZVODNJO 

ELEKTRIČNE ENERGIJE V OBJEKTU MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Marko Hočevar, vodja oddelka za razvoj in investicije in povedal 

da gre pri tem odloku za podelitev koncesije za ogrevanje občinske stavbe in da predlagajo, 

da gre za kogeneracijo, kot osnovni energent pa plin, ki je ţe priključen na stavbo. Predlog je 

tudi, da izbrani koncesionar na strehi objekta zgradi fotovoltaično elektrarno. Za osnovo 

odloka je vzet odlok, ki je bil obravnavan in sprejet na prejšnji seji, zato predlagajo, da če na 

seji ne bo večjih pripomb in sprememb, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku. Nekaj 

pripomb je imela statutarno pravna komisija, ki jih povzemajo. Edina sprememba, ki jo tudi 

povzemajo, je v merilih za izbor, da se črta zadnja alineja. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je ponovil, da je pripravljavec povzel vse predloge in pripombe, ki so 

jih dale komisije. 

 

Gradivo so obravnavale Komisija za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo, 

statutarno pravna komisija in komisija za krajevne skupnosti, ki se s predlaganim odlokom 

strinjajo. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe za dobavo toplote in hladu iz 

kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev 

drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine 

Kranj po skrajšanem postopku. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 20 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŢANI). 

 

 

12. ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE TER 

PADAVINSKE VODE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ – 2. OBRAVNAVA 

 

Vodenje seje je ţupan Mohor Bogataj predal podţupanu Janezu Frelihu. 

 

Uvodno poročilo je podal Marko Hočevar, vodja oddelka za razvoj in investicije in povedal, 

da so v odloku zajete vse pripombe svetovih teles. Pripombe so bile glede dikcije kaj je to 

javno kanalizacijsko omreţje. To je zdaj definirano na začetku odloka. Druga pripomba pa je 

šla na področje glob, ki je sedaj podrobno razdelano. Med fazo obravnave tega gradiva je 

prišlo do pripomb na 61. in 62. člen. Predlagal je, da se dikcije v 65. Členu – 2., 3. in 4. 

odstavek, črtajo, gre pa za dodatno kaznovanje nekoga, ki ne plačuje račune. Predlagatelj je 

povzel pripombe in predlaga, da se tudi to črta. 

 

 

 



 

27 

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da je komisija potrdila predlagani odlok. 

 

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

ker so bile vse njihove pripombe upoštevane. 

 

Saša Kristan, predsednica komisije za kmetijstvo je povedala, da so se seznanili z odlokom. 

 

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

sprejem odloka v drugi obravnavi. 

 

Predsedujoči, podţupan Janez Frelih je povedal, da so v odloku upoštevane vse pripombe 

komisij in ker ni bilo razprave dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na 

območju Mestne občin Kranj – druga obravnava. 

 

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

 

 

13. ODLOK O UREDITVI IN PRAVILIH CESTNEGA PROMETA V MESTNI 

OBČINI KRANJ – 1. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj in povedal, 

da se je spremenila prometna zakonodaja. Zakon o varnosti v cestnem prometu se je razdelil 

na 4 zakone, kar je temeljna podlaga za nov odlok. Vsebinsko je stanje prilagojeno novim 

predpisom, nekaj je dodatkov na področju prometa v starem mestnem jedru. Statutarno pravna 

komisija je občinski upravi naloţila, naj v 4. členu pojasni kje je podlaga za izjeme glede 

prometa in parkiranja v območju za pešce. Podlaga je v 2. Odstavku 32. Člena Zakona o 

pravilih cestnega prometa, ki govori, da tam kjer je dodatno postavljena prometna 

signalizacija, ki omogoča promet motornih vozil v območju za pešce je to moţno. Glede 17. 

Člena, kjer so naloţili naj se uredi parkiranje pred Policijsko postajo Kranj je pojasnil, da se 

sama vsebina ne nanaša na odlok ampak je posledica in se bo urejala kasneje. 29. člen: uprava 

naj pojasni, kje je pravna podlaga za retencijsko - pridrţno pravico. Pojasnil je, da je ta 

podlaga v odločbi Ustavnega sodišča, ki se opira na zakon o obligacisjkih razmerjih. V 40. 

členu: potrebno je uskladiti 40. in 42. člen, da ne bo prišlo do pravne praznine v času, ko bo 

star odlok prenehal veljati in se bo začel uporabljati nov odlok, zato je predlagal, da se 40. 

člen dopolni z naslednjo dikcijo: » z dnem uveljavitve in uporabe tega odloka«, da ne bo 

pravne praznine. 

 

Stališča komisij: 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je pojasnil, da so vse pripombe 

komisije zapisane v sklepih delovnih teles. 
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Joţe Lombar predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da komisija podpira 

odlok. 

 

Razprava: 

 

Vlasta Sagadin: 

 Imela je pripombo na 7. točko 8. člena v kateri so navedene lokacije na katerih lahko 

stanovalci s stalnim ali začasnim prebivališčem parkirajo v času med 19.00 in 8.00 uro 

naslednjega dne in ob nedeljah ter praznikih, navedeni pa so konkretni naslovi. Zanimalo 

jo je to dovoljenje v skladu s predpisi za varen dostop interventnih vozil. Menila je, da v 

primeru, da bi se ponoči zgodilo kaj nepredvidenega ne primer poţar interventna vozila 

zaradi parkiranih vozil ne bi mogla priti do kraja intervencije. S tem odlokom bi mestni 

svetniki prevzeli odgovornost v primeru, da bi do česa takega prišlo. Menila je, da je s to 

točko ugodeno nekaterim posameznikom, ki ne morejo priti peš od parkirišča pri Čebelici, 

kjer imajo zagotovljen parkirni prostor. Predlagala je, da se parkirišča tako ne širijo. Če 

njen predlog ne bo sprejet pa naj se na teh mestih narišejo parkirna mesta. Še enkrat je 

poudarila, da misli, da taka rešitev ni varna. 

 V 26. členu je imela redakcijsko pripombo, ker je do 22. člena ena označitev, potem pa sta 

točki 2 in 3,ali je to napaka. V točki 2 pa v stavku manjka beseda »vozila«, po njenem 

mnenju bi se ta stavek pravilno glasil: »Odstranitev vozila iz 22. točke prejšnjega 

odstavka…« V 28. členu v prvi točki pa jo je zanimalo ali je potrebno, da je izrecno 

navedeno » v pasu ceste, ki so dane v javno uporabo ali so na drugi javni površini je 

prepovedano puščati zapuščena vozila«. 

 

Brane Šimenc, vodja medobčinskega inšpektorata Kranj: 

 Glede intervencijskih poti in zagotovitve prostora je pojasnil, da je bil opravljen ogled 

situacije v mestnem jedru. Na omenjenih mestih je tudi v primeru parkiranega vozila več 

kot 3 metre prostora za intervencijska vozila in zaradi tega ne bi smelo prihajati do teţav. 

 

Vlasta Sagadin – replika: 

 Ţelela je vedeti ali to pomeni, da je tam vedno zagotovljeno mesto za vozilo in v tem 

primeru bi se tam lahko narisali boksi, parkirno mesto pa bi bilo potem tudi podnevi. 

 

Brane Šimenc, vodja medobčinskega inšpektorata Kranj: 

 Pojasnil je, da če se bodo tako odločili da ja. 

 

Vlasta Sagadin: 

 Vprašala je, če to pomeni, da se mirujoči promet vrača v staro mestno jedro tudi preko 

dneva. 

 

Brane Šimenc, vodja medobčinskega inšpektorata Kranj: 

 Ponovno je pojasnil, da gre trenutno samo za nočno parkiranje, podnevi pa se mirujoči 

promet ne širi. Če pa bi padla odločitev o parkiranju preko celega dneva pa je to tehnično 

moţno. 

 

Podţupan Janez Frelih: 

 Pojasnil je, da bo na vsa vprašanja do drugega branja odgovorjeno. 
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Alojz Gorjanc: 

 Ker bo v novem odloku Koroška cesta mestno območje je podal pripombe in predloge 

stanovalcev in najemnikov in sicer v 5. členu bi morali poleg stanovalcev dodati tudi 

pravne osebe, ki so lastniki in najemniki poslovnih prostorov, kar pomeni izenačiti pravne 

osebe s fizičnimi; 

 Ker menijo, da bo upad v trgovinah in bankah na tem področju bo bilo smiselno, da je pol 

ure brezplačno za dovoz v celem dnevu, ne pa samo takrat, ko je dostava 

 Na Skalci, kjer je nekaj občinskih parkirnih prostorov, ki so oddani v najem, naj bi se 

naredila modra cona za brezplačno parkiranje ampak za maksimalno pol ure, po tem času 

pa taka cena, kot je v mestnem jedru. S tem bi se povečala frekvenca na parkirišču. 

Lastnike in najemnike na tem delu je strah, da jim bo upadel promet. 

 

Podţupan Janez Frelih: 

 Povedal je, da se bodo vse pripombe upoštevale do druge faze gradiva. 

 

Jure Kristan: 

 Zanimalo ga je ali zapornice na parkirišču na Sejmišču ţe delujejo. Ker na to parkirišče 

gravitira kar nekaj prebivalcev mestnega jedra ga je zanimalo ali bo tudi na tem parkirišču 

enak reţim, kot pri Čebelici. Isto ga je zanimalo za parkirišče pri Kranjskih rovih, kjer je 

modra cona. 

 

Brane Šimenc, vodja medobčinskega inšpektorata Kranj: 

 Pojasnil je, da zapornice še ne delujejo, ker se obnavljata Vodopivčeva ulica in Mohorjev 

klanec. Ko bo obnova zaključena se predvideva enoten reţim tudi na tem parkirišču. 

 

Jure Kristan: 

 Ponovil je, da bo na vseh parkiriščih okrog mestnega jedra veljal enoten reţim za 

stanovalce metnega jedra. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podţupan Janez Frelih na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

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

obravnava. 

 

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

 

 

14. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V 

MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, vodja medobčinskega inšpektorata Kranj in povedal, 

da je bil program varnosti sprejet leta 2009, vsako leto pa ga je potrebno prilagajati. 

Spreminjajo se pravni predpisi in vsebina vseh sprememb je v glavnem to. Poudaril je, da 

predlagajo, da bo število sistemiziranih delovnih mest bo odvisno od ocene varnostnih 

razmer. Varnostne razmere so dinamičen proces, zato ni decidirano navedeno koliko delovnih 

mest mora biti. Priloga je poročilo o delu medobčinskega inšpektorata za preteklo leto. 
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Stališča komisij: 

 

Joţe Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da podpirajo zadevo. 

 

Razprava: 

 

Alojz Gorjanc: 

 zanimalo ga je kakšen je finančni efekt, koliko MOK stane redarstvo in koliko je bilo 

prihodkov od kazni. 

 

Brane Šimenc, vodja medobčinskega inšpektorata Kranj: 

- povedal je, da je bil v letu 2010 preseţek prihodkov nad odhodki v višini dobrih 500.000 

EUR. 

 

Jure Kristan: 

 v zvezi z radarskim merjenjem ga je zanimalo ali imajo redarji prav tako toleranco na 

radarju, kot jo imajo policisti. 

 

Brane Šimenc, vodja medobčinskega inšpektorata Kranj: 

 povedal je, da imajo prav tako toleranco, kot jo ima policija, do 100 km/h 5 %, nad 100 

km/h pa 7 %. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 pripomnil je, da je v IV. točki navedeno, da se besedilo dopolni z Informacijo o varnostni 

problematiki na območju MOK v letu 2010 s strani, ki pa ga ni prejel in ţelel vedeti zakaj 

ne 

 ţelel je vedeti, zakaj se pri točki V. črta peti odstavek, to je tisti, ki navaja katera so 

nelegalna smetišča. Če to res naj bo navedeno. 

 Zanimalo ga je zakaj mora biti poročilo o delovanju medobčinskega inšpektorata sestavni 

del občinskega programa varnosti, saj je ta program dolgoročnejši, ne pa pisan vsako leto 

sproti. Menil je, da bi se moralo poročilo obravnavati posebej.  

 

Brane Šimenc, vodja medobčinskega inšpektorata Kranj: 

 Glede poročila Policijske postaje Kranj je povedal, da ne ve zakaj ni poročila, ker bi zanj 

morala poskrbeti; 

 Glede nelegalnih odlagališč je povedal, da se črtajo zato, ker se lokacije iz leta v leto 

spreminjajo. Sami ugotavljajo kje so ta mesta, ne pa da so navedena. Odkrita nelegalna 

odlagališča se sanirajo. Ker je to dinamičen proces, ki se stalno spreminja, se jih nič več 

ne navaja in to je razlog, zakaj niso navedena. 

 Za pripombo glede poročila o delovanju medobčinskega inšpektorata, naj ne bo sestavni 

del programa varnosti je povedal, da jo bodo v bodoče upoštevali. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči, podţupan Janez Frelih povedal, da se program sprejema 

kot program, poročilo pa kot poročilo in dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj. 

 

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



 

31 

 

 

 

15. ZAGONSKI ELABORAT PROGRAM GORKI – 2. FAZA 

 

Uvodno poročilo je podal podţupan, Bojan Homan. Povedal je, da so tik pred oddajo vloge. 

Program je izredno obseţen. Da se lahko lovijo vsi roki po zagonskem elaboratu je potrebno 

sprejeti zavezujoče sklepe. Program Gorki bo imel v naslednjih letih absolutno prednost. 

Projekt bo delno financiran s strani EU in če ne bo potekal po programu, je moţnost, da bo 

potrebno vračati sredstva dobljena iz kohezijskega sklada. Evropska komisija, ki ocenjuje 

pripravo projekta se je s projektom strinjala. Povedal je, da bodo 25. maja oddali vlogo na 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), s katerim je končno steklo normalno komuniciranje. 

Menil je, da bo vloga potrjena, potem bo potrebna izvedba razpisa za zunanjo pisarno, ki bo 

bdela nad izvedbo projekta. Hkrati bo odprtih 10 gradbišč v MOK, projekt bo trajal 3 do 4 

leta. Leta 2014 naj bi bila narejena kanalizacija in čistilna naprava, eno leto pa bo časa za 

občane, da se priključijo na omreţje. Poudaril je, da bo veliko problemov, ker bo toliko 

gradbišč, veliko bo potrebnega usklajevanja.  

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da se je komisija seznanila s projektom. 

 

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

seznanila s projektom in po dodatnih pojasnilih glede finančnega pokrivanja, projekt podpira. 

 

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

zagonski elaborat. 

 

Razprava: 

 

Jure Kristan: 

 Menil je, da je ţalostno, da se o programu Gorki govori ţe 4 leta, zdaj je pa zadeva tik 

pred zdajci. Projektu je zaţelel vse najboljše. Menil je, da prejšnji podţupan zadeve vodil 

preslabo. 

 

Alojz Gorjanc: 

 Zanimalo ga je ali pri programu priključitev pod Kranj (ID: 20594) spadajo tudi Čirče ali 

so jih spet pozabili, ker v Čirčah se ni kanalizacije. V dolgoročnem programu so bile 

predvidene za leto 2012. 

 

Podţupan Bojan Homan: 

 Pojasnil je, da so za enkrat Čirče upoštevane. Povedal je še, da je bila čistilna naprava 

predvidena v Smledniku, ker pa so Medvode izstopile iz programa Gorki, je problem, ker 

je izpadel Šenčurja, Hrastje in vasi ob Savi levi in desni breg. Iščejo se rešitve, vendar bo 

kanalizacijo tam MOK morala delati sama s svojimi sredstvi.   

 

Alojz Gorjanc - replika: 

 Opozoril je na novo naselje Kozolci, ki naj bi se še gradilo, tam bo potrebno narediti 

kanalizacijo in Čirče se lahko priključijo tam. 

 



 

32 

 

 

 

 

 

Podţupan Janez Frelih: 

 Povedal je, da je izpada več, kot je povedal podţupan Homan, s projektom Gorki ni 

zaključena gradnja kanalizacije na območju mesta Kranja. Če bi imeli čas bi verjetno 

projekt zasnovali drugače, kot je zasnovan, ampak stanje je tako, da rešujejo, kar se da 

rešiti. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Menil je, da je program Gorki nujno potrebno izpeljati, zmotilo pa ga je sprenevedanje, da 

do sedaj ni bilo nič narejenega. Poudaril je, da so bili v koaliciji in s tem sokrivi za nastalo 

situacijo. Poudaril je, da SD ni nič zakrivil, ker je bil v opoziciji in ni imel moči. Ţelel je 

vedeti zakaj SDS ni prijela podţupana Štrausa za besedo, kar bi kot najmočnejša stranka 

lahko naredili. Menil je, da bi bil čas, da se z obtoţevanji preneha. 

 

Podţupan Bojan Homan: 

 Pojasnil je, da se je projekt Gorki začel v mandatu 2002 – 2006, ko so se gorenjske občine 

odločale katere zadeve bodo prijavile za pridobivanje sredstev iz kohezijskih skladov. 

Najprej je bilo mišljeno, da bo vključen cel Kranj, ki pa je izpadel zaradi drţave, za celo 

Gorenjsko je bila določena vsota denarja. Vsi gorenjski ţupani so se na BSC-ju odločali 

koliko bo dobila posamezna občina. Vmes je prišlo do menjav oblasti in finančnih 

struktur. Večkrat so bile vloge ţe pripravljene, pa je drţava ustavila, ker ni bilo zadosti 

denarja. Poudaril je, da so za projekt pobrane vse sluţnosti na vseh področjih, pogoj za 

kandidaturo je 95 % pobranih sluţnosti. Ker pa so Medvode izstopile iz projekta imata 

občina Kranj in Šenčur veliko škode. Poudaril je, da je potrebno zadevo pogledati iz več 

plasti in krivcev je več. Sami so pa krivi, ker so »nasedli« za čistilno napravo, ker je bilo 

samo za čistilno napravo obljubljeno ogromno denarja, zato je bila zastavljena prebogato, 

ministrstvo pa je zahtevalo, da se zmanjša in so vrednost čistilne naprave iz 24 milijonov 

zmanjšali na 14 milijonov. Tudi v Evropi so začeli racionalizirati, treba je bilo umakniti 

solarne grede. Čistilna naprava je zdaj projektirana za 95.000 prebivalcev, prej pa je bila 

projektirana za 120.000, kar je bilo preveč. Poudaril je še, da pripravljajo končno verzijo 

vloge, ki pa je lahko potrjena, lahko pa jo še popravljajo. 

 

Podţupan Janez Frelih: 

 Poudaril je, da je pogled nazaj ne bo kaj dosti koristil razen v toliko, da lahko ugotovijo, 

da se na napakah iz preteklosti kaj naučijo. 

 

Evstahij Drmota: 

 Poudaril je, da SD ni kriv za zamude in opozoril, da je še prezgodaj pogovarjati se o 

tehnologiji čistilne naprave. Poudaril je, da mora občina sodelovati pri izdelavi projektne 

naloge v smislu zagotavljanja kvalitete, ker interes izvajalcev je zasluţek, ne pa kakšna bo 

kanalizacija. V fazi projektiranja se naj zahteva maksimalna kvaliteta.  
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Janez Bohorič: 

 Zanimalo ga je ali naj svetniki podprejo zadevo ali jih opozarjajo, da je pomanjkljivo 

pripravljeno, da naj se uprejo. Menil je, da je sistem napačen. Poudaril je, da mora nekdo 

podpreti projekt, stokanje ne pomaga, razčiščevanja tudi ne, ker bolj odvračajo od 

sprejetja, kot pa stimulirajo sprejetje. Nekdo bo moral prevzeti odgovornost za projekt in 

ga izpeljati kot je treba, v skladu s sprejetimi pravili, ki so v Evropi zahtevna. Debata teče 

v smeri, kaj vse se lahko zgodi, po drugi strani pa je bil projekt predstavljen kot ključen za 

občino. Poudaril je, da se je potrebno odločiti in predlagati o čem naj svetniki glasujejo. 

 

Podţupanja Nada Mihajlović: 

 Poudarila je, da je sprejetje Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

MOK, ko se prehaja na projektno vodenje, lahko podpora pri izvedbi tega projekta. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podţupan Janez Frelih na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. V celoti se potrdi Zagonski elaborat programa Gorki – 2. faza, ki določa njegovo izvedbo 

v predvidenem obsegu oziroma vsebino, predvideni terminski plan, finančno konstrukcijo 

in predvidene aktivnosti iz Analize tveganj. 

 

2. Izvedbo programa Gorki vodi zunanji, na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec. V 

stalno sestavo projektne skupine se vključijo usluţbenci uprave MOK in podjetja 

Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o., ki jih predlaga izbrani izvajalec. S projektno 

skupino sodelujejo usluţbenci uprave MOK in podjetja Komunale Kranj, javno podjetje, 

d.o.o., ki jih zunanji izvajalec potrebuje pri izvedbah posameznih specifičnih nalog 

(razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila, sodelovanje z Ministrstvom za 

okolje in prostor RS in Sluţbo Vlade RS za lokalno samoupravo). 

 

3. Izvedba programa Gorki – 2. faza ima v času od imenovanja projektne skupine do 

zaključka najvišjo prioriteto, pri izvedbi nalog v upravi MOK. 

 

4. S sklepi sprejetimi na Svetu MOK, ţupan seznani vse usluţbence uprave MOK. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

 

 

16. IZSTOP MESTNE OBČINE KRANJ IZ KONZORCIJA CERO 

 

Uvodno poročilo je podal podţupan Bojan Homan in povedal, da so se občine pred 16 leti 

odločile, da bi skušale skupaj zagotoviti enoten center za ravnanje z odpadki, ţal je bila kriva 

spet gorenjska nepovezanost, ko se niso znali dogovoriti za lokacijo. Ustanovljen je bil 

konzorcij, ki ga je v prejšnjem mandatu vodil Kranj, kupljeno je bilo zemljišče za sortirnico. 

Z ločenim zbiranjem odpadkov pa se je pokazalo, da je odpadkov več kota za polovico manj 

in  regijska sortirnica ni bila več upravičena. Med tem se je spremenila tudi uredba in zadnja s 

strani MOP govori, da občine lahko same rešujejo probleme ravnanja z odpadki. Trg je odprt, 
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ponudnikov je veliko. Kranj ne vidi več smisla, da se vztraja v CERU. Povedal je še, da je v 

pripravi razpis kako se bo problem reševal v dolgoročnem obdobju (5 – 6 let). Tehnologija se 

bo v tem času verjetno spremenila v toliko, da se bo dalo odpadke prodajati na trgu. Poudaril 

je še, da ne vidijo smisla vztrajati v konzorciju CERA. Občina Šenčur je naredila ţe pred 1,5 

leta, o tem razmišljajo tudi ostale občine. 

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da se je komisija strinjala s predlaganima sklepoma. 

 

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

izstop iz CERA. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, podţupan Janez Frelih na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj potrjuje izstop Mestne občine Kranj iz Konzorcija CERO. 

 

2. Svet Mestne občine Kranj pooblašča ţupana za ureditev vseh razmerij z ostalimi 

članicami Konzorcija CERO. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 23 PRISOTNIH: 21 ZA, 1 PROTI, 1VZDRŢAN). 

 

 

 

 

 

NADALJEVANJE 2. TOČKE VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV 

SVETA MOK 

 

Jure Kristan: 

 Vse prisotne je povabil, da si po končani seji v pritličju ogledajo idejne projekte za novo 

športno dvorano v Straţišču, ki so bili narejeni v sodelovanju s fakulteto za arhitekturo, 

kot delovna naloga. Izrazil je upanje, da se bo to realiziralo v njihovem mandatu. 

 

Klemen Valter: 

 Povedal je, da je ţe na prejšnji seji predlagal, da se odpre cesta Labor – Jeprca za tovorni 

promet. Predlog je bil posredovan in z direkcije za ceste je bil poslan odgovor, ki pa ga ni 

zadovoljiv, ker je zelo suhoparen. Zapisalo so, da to za enkrat ne pride v poštev za 

celostno obravnavanje problematike pa bo potrebno pridobiti ustrezne podatke. Predlagal 

je, da občina vztraja na predlogu in povpraša zakaj ne pride v poštev, kdaj bo prišlo v 

poštev in kdaj bodo celostno problematiko obravnavali, ker občina to res ni. Menil je, da 

je nedopustno, da cesta, ki ni v naseljih ni odprta za tovorni promet, ki gre sedaj po cesti 

skozi Ţabnico, mimo šole. Lahko da so pomisleki, da se bo tranzitni promet iz avtoceste 

potem preusmeril na to cesto, vendar avtoprevozniki ne razmišljajo tako.  
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Mitja Herak, direktor občinske uprave: 

 Povedal je, da bo občinska uprava dala dopolnitev tega odgovora in zahtevala dodatna 

pojasnila, ki jih je svetnik navedel. Enako pobudo sta dali ţe KS Bitnje in Ţabnica. 

 

Nada Mihajlović: 

 Predlagala je pobudo, ki naj se jo posreduje Ministrstvu za šolstvo in šport. Svetniki so 

dobili na mize obvestilo o problematiki reševanja predšolskega varstva v Kranju. Zakon o 

vrtcih je uveljavil pravico, da je drugi otrok brezplačno v varstveni ustanovi, pri dveh 

vključenih otrocih pa ima še eden 10 % popusta, oz. za razred niţje. Menila je, da je 

potrebno bolj pravično obremeniti druţinske proračune za vse otroke, ker je sedanje stanje 

krivično in socialno neprimerno. Predlagala je pobudo, da se zakon spremeni tako, da 

bodo olajšave bolj pravične za druţine. 

 

 

Ker o pobudi ni bilo razprave je dal predsedujoči, podţupan Janez Frelih na glasovanje 

naslednjo 

 

POBUDO: 

 

Svet Mestne občine Kranj daje pobudo Ministrstvu za šolstvo in šport za spremembo 

zakonodaje s področja otroškega varstva tako, da bodo olajšave oziroma obratno obveznosti 

pri doplačilih s strani staršev za vse otroke enakomerne in bolj pravične, ne glede na to, ali je 

to prvi, drugi, tretji otrok v predšolskem varstvu, ostali pa doma ali šoloobvezni (32. člen 

Zakona o vrtcih – Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009, 36/2010 in 62/2010). 

Pripravi naj se bolj pravičen model participacije pokrivanja stroškov predšolskega varstva. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 20 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŢANI). 

 

 

Mag. Andreja Valič: 

 Zahvalila se je za odgovor, ki ga je postavila na seji v februarju, ko je spraševala za hišo v 

Tavčarjevi, s katere so se sesule opeke. Odgovor je bil, da gradbeno dovoljenje ni bilo 

pridobljeno, kasneje pa je dobila informacijo, da občina lahko po zakonu o graditvi 

objektov lahko zaveţe lastnika, da mora izvesti nujna vzdrţevalna dela na objektu, ki kazi 

podobo naselja. Ta objekt pa ne samo da kazi podobo, je tudi ţivljenjsko nevaren. Dala je 

pobudo, da se sprejme tak odlok in na podlagi sprejetega odloka se potem lahko sprejme 

odločbo s katero se lastnika zaveţe, da v roku izvede vzdrţevalna dela.  

 

Janez Frelih, podţupan: 

 Povedal je, da kot ve, pobuda v tej smeri ne more biti, ker je to upravni postopek, 

občinska uprava pa sprejema njeno pobudo in bo proučila upravni postopek in na podlagi 

tega postopka ukrepala. Povedal je še, da bo o rezultatu tega postopka mestni svet 

obveščen. 

 

Mag. Andreja Valič: 

 Nadaljevala je z Likozarjevo cesto, ki je na četrtem mestu med prekrški, kjer je nevarno 

zavijanje z vzhodne obvoznice na Likozarjevo cesto in iz parkirišča na Likozarjevi 27 na  

Likozarjevo cesto levo. Prosila je, da se prouči predlog, da se namesti ogledalo pri 

Likozarjevi 27 pri zavijanju. 
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 Povedala je še, da je imela lansko leto prometno nesrečo pred kranjski policiji, ko je 

zavijala levo s Ceste Staneta Ţagarja na Bleiweisovo cesto. Zaradi grmovja je prezrla 

voznico, ki je peljala naravnost v smeri Nebotičnika. Opozorila je, da je tam zaradi 

grmovja slaba preglednost. 

 

Janez Frelih, podţupan: 

 Zadevi se bo pregledalo in proučilo. 

 

Mag. Hermina Krt: 

 Povedala je, da ni zadovoljna z odgovorom, ki ga je prejela v zvezi s tem, kaj se dogaja na 

Drulovki. Ţelela je, da se ga do naslednje seje dopolni. Gre za parcelno številko 558/10, ki 

v zemljiški knjigi ne obstaja in njeno vprašanje je bilo kako se lahko prodaja nekaj kar ne 

obstaja in kaj je predvideno na tisti zelenici. V odgovoru je bilo navedeno, da je bila 

včasih tam predvidena garaţa, obstaja pa veliko zanimanje stanovalcev Drulovke, ki 

okrog svojih hiš nimajo prostorov za avtomobile. V nadaljevanju odgovor pravi, da je bil 

leta 2010 sprejet odlok, ki dopušča gradnjo eno ali dvostanovanjskih stavb na tej zelenici. 

Ţelela je vedeti ali ta parcela obstaja, ker jo občina prodaja, po njenih podatkih pa je sploh 

ni in če se govori o tem da stanovalci nimajo prostora za svoje avtomobile, kako je lahko 

dopustna gradnja eno ali dvostanovanjskih stavb. Po njenem mnenju je to v nasprotju s 

tem, kar je v zgornji trditvi. 

 Ţelela je vedeti kako se podeljujejo neprofitna stanovanja in če lahko o tem dobi poročilo 

in kakšen je plan za leto 2011.  

 

Alojz Gorjanc:  

- K predlogu ga je spodbudil intervju ţupana Mohorja Bogataj na Radiu Kranj, ki je izjavil, 

da parkirne hiše pod Slovenskim trgom ne bo in, da se bo gradila parkirna hiša ob stavbi 

stare tovarne Sava. Velikokrat je tu ţe omenil, kar kaţejo tudi analize, da bi bilo cenejše in 

boljše zgraditi parkirišča pod starim delom mesta Kranja, s tem bi se stari del Kranja 

oţivel. Geološki zavod je podal mnenje, da bi bil Kranj potresno bolj varen (zgrajen na 

skali je potresno nevaren), ker bi bil podzidan, kar omogoča današnja gradbena 

tehnologija. Podal je primer mest v tujini: Salzburg, Muenchen, Pariz, Gradec. Predlog je 

utemeljil z oţivitvijo mestnega jedra, povečanje vrednosti stanovanj v mestu, nakupovalni 

center, bolj prikladno bi bilo za obisk gledališča in cerkve. Predlagal je, da se zadeva 

prouči in resno pristopi k analizi. 

 

Predsedujoči, podţupan Janez Frelih, je povedal, da je pobuda sprejemljiva in se bo proučila.  

 

Darko Jarc:  

- Je v zvezi s prometno problematiko na Primskovem, ki jo je na prejšnji seji podala 

svetnica mag. Andreja Valič, dopolnil predlog s Oprešnikovo in Ţanovo ulico ter 

kriţiščem. Na Oprešnikovi ulici se promet povečuje zaradi iskanja bliţnjic voznikov iz 

Planine in staršev otrok, ki so v bliţnjem vrtcu. Cesti za takšno dinamiko prometa nista 

primerni. Z povečanjem pešcev, kolesarjev in motoristov na tem delu Ţanove ulice se 

povečuje tveganje in nesreče. Prosil je, da občinska uprava z ustreznim pristopom 

analizira dinamiko tega prometa, oceni moţnost postavitve drugačnega reţima prometa 

(enosmerni promet) ali pa z nekimi svetlobnimi znaki opozori oz. prepreči veliko tveganje 

za ogroţanje človeškega ţivljenja. 
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Nataša Robeţnik:  

- Je po elektronski pošti poslala naslednja vprašanja za občinsko upravo. Odgovore prosi do 

naslednje seje. 

1. Predlaga izgradnjo pločnika na Šucevi cesti, vsaj od Ulice Mirka Vadnova do kroţišča 

2. Opaţa, da posamezni zaposleni  na občinski upravi še vedno ne uporabljajo 

avtomatskega odgovora ob odsotnosti iz pisarne. Uporaba avtomatskega odgovora naj 

se uporablja tudi za 1 dnevno odsotnost, saj zadeva ne vzame veliko časa, je pa do 

uporabnikov storitev MO Kranj prijazna. 

3. Oglaševalne table, ki  stojijo na mostu proti Drulovki so ţe več let neurejenega videza, 

saj so popisane z grafitom v cirilici (Pravda za Uroša). Izvajalec oglaševanja naj v 

skladu z veljavnim Odlokom o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v mestni občini 

Kranj poskrbi, da bodo urejene oz. naj jih zamenja v roku, ki je prav tako določen v 

odloku.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.55 uri. 
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