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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:  900-10/2011-(41/04) 

Datum:    30.3. 2011 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 

5. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 30.3.2011, ob 16. uri v sejni dvorani 

številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo sta vodila ţupan Mohor Bogataj in podţupan Bojan Homan.  

 

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

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

Alojz Gorjanc, mag. Branko Grims, 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, Klemen Valter, Igor Velov, Zmagoslav Zadnik, 

Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili Janez Bohorič, mag. Andreja Valič 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, Ana Vizovišek – vodja 

kabineta ţupana, 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, Sašo Govekar – vodja sluţbe za zaščito in reševanje, 

Milena Bohinc – analitik v kabinetu ţupana, Svetlana Draksler – analitik v kabinetu ţupana, 

Alenka Podbevšek – nadzorni odbor MOK, Silvana Petek – svetovalec na oddelku za okolje 

in prostor, Tomo Globočnik – sodelavec iz Domplana Kranj, Mojca Kobentar – vodja 

poslovne enote Kanalizacija in čistilne naprave iz Komunale Kranj. 

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj je povedal, da so svetnice in svetniki na mizo prejeli 

seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, odgovor na svetniško vprašanje, dokumentacijo v 

zvezi s preklicano javno draţbo, Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj 

za leto 2010, ki bo obravnavan predvidoma na naslednji seji in gradivo zato ne bo ponovno 

posredovano, osnutek sklepov 3. seje Nadzornega odbora s prilogo Odgovor Zdruţenja 

nadzornikov Slovenije za učinkovito korporativno upravljanje ter dodatna gradiva k Odloku o 

proračunu MOK za leto 2011: amandma ţupana, pojasnila, spremembi letnega načrta 

pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoţenjem. Za 7. točko - Odlok o načinu 
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izvajanja gospodarske javne sluţbe za dobavo toplote za šolo Besnica – je kot predlagatelj v 

primeru, da pri obravnavi te točke ne bo prišlo do velikih sprememb oz. pripomb, po 100. 

členu predlagal, da gre za skrajšani postopek.  

 

Igor Velov:  

- je predlagal, da se cel letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine 

Kranj za leto 2011 izvzame iz obravnave pri 5. A. točki in se ga uvrsti kot samostojno 

točko 5.C. 

 

Mirko Tavčar, vodja Oddelka za finance,  je pojasnil, da bi se ta načrt lahko izvzel, ampak ni 

potrebno, ker je za sprejem letnega načrta predlagan poseben sklep, ki se lahko posebej 

obravnava in se o njem posebej glasuje. 

 

Igor Velov: 

- je obrazloţil svoj predlog, in sicer je to predlagal zaradi različnih interpretacij in, ker ne 

ţeli, da do tega še kdaj pride, mogoče celo do zlorab. Citiral je ţupana, ki pravi, da v času 

začasnega financiranja izvršuje tisto, kar je bilo v proračunu za prejšnje leto. Opozoril je, 

da razpolaganje s premoţenjem ni del proračuna, o čemer govori 10. člen Zakona o javnih 

financah. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, se je načeloma strinjal z ugotovitvami svetnika 

Velova, da se o tem načrtu glasuje posebej. 

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Kranj za leto 2011 

izvzame iz obravnave pri 5. A. točki in se ga uvrsti kot samostojno točko 5.C. 

 

Sklep ni bil sprejet (25 PRISOTNIH: 10 ZA, 12 PROTI, 3 VZDRŢANI). 

 

in DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 16.2.2011 ter poročila o izvršitvi 

sklepov  

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

3. Kadrovske zadeve  

4. Premoţenjske zadeve  

5. A. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 – 2. obravnava 

B. Sklep o podaljšanju sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar – junij 2011 

6. Uskladitev pravnih aktov v zvezi z javnim podjetjem Komunala Kranj, d.o.o. – 2. obravnava 

(Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju javnega podjetja 

Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. in Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa MOK ter občin Cerklje na Gorenjskem, 

Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem 

podjetju Komunala Kranj, d.o.o. – 2. obravnava) 

7. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno 

biomaso v podruţnični šoli Besnica in pripadajočih šolskih objektih ter namestitev drugih 

alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije  – skrajšani postopek 

8. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne 

občine Kranj – 1. obravnava 
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9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega 

jedra Kranja -  1. obravnava  

10. Odlok o programu opremljanja za območje LN Britof – jug – 2. obravnava 

 

Dnevni red je bil sprejet (25 PRISOTNIH: 22 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 4. SEJE Z DNE 16.2.2011 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV 

 

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

bilo na 4. seji Sveta MOK, dne 16.2.2011 sprejetih 10 sklepov, od katerih so vsi izvršeni, 

razen obravnava treh točk (Uskladitev pravnih aktov v zvezi z javnim podjetjem Komunala 

Kranj, d.o.o., Odlok o proračunu MOK za leto 2011 in Odlok o programu opremljanja za 

območje LN Britof – jug), ki so na današnji seji v drugi obravnavi.  

 

Irena Ahčin: 

- je vprašala, če bi lahko svetniki in svetnice prejeli poročilo o izvršitvi sklepov.  

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da ga lahko prejmejo ter dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 4. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 16.2.2011  in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

 

2. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da imajo navzoči na zahtevo treh 

svetniških skupin na mizi gradivo, ki se tiče javne draţbe za prodajo nepremičnin v lasti 

MOK, ki je bila razpisana za dne 15.3.2011 in je bila predčasno umaknjena. Povedal je, da je 

bila napovedana draţba po mnenju občinske uprave zakonita in pravno vzdrţna. Razloge je 

podal v nadaljevanju. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem MOK za leto 

2010 je bil sprejet na 32. seji Sveta MOK, 16.12.2009, in sicer kot sestavni del proračuna za 

leto 2010. Mestna občina Kranj je v obdobju od 1.1.2011 do 31.3.2011 v obdobju začasnega 

financiranja, ko se uporablja proračun za leto 2011 skupaj z vsemi njegovimi sestavnimi deli, 

torej tudi z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoţenjem MOK za leto 2010. V 

tem načrtu je med drugim določal predlog prodaje zemljišč: zemljišča ob Likozarjevi cesti, na 

Drulovki, zemljišča v MOK za direktno prodajo v skupni vrednosti 1.500.000 € in zemljišča 

namenjena draţbi v skupni vrednosti 1.500.000 €.  V letni načrt razpolaganja z nepremičnim 

premoţenjem so bila zemljišča v postavkah navedena opisno in ne s konkretnimi podatki o 

parcelnih številkah zemljišč. To je bilo storjeno povsem enako in sprejeto za leta 2008, 2009 

in 2010. Zbrane ima podatke o konkretnih prodajah zemljišč, ki so bile v navedenem obdobju 

prodana, na podlagi teh aktov. Mestna občina Kranj na dan objave razpisa še ni imela 

sprejetega proračuna za 2011. 29. člen Zakona o javnih financah, ki določa, da mora občinski 
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svet sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1.1. leta, za katerega se 

sprejema proračun. V Mestni občini Kranj pa zaradi izjemne situacije do konca leta proračun 

za leto 2011 še ni sprejet. V obdobju začasnega financiranja se uporablja proračun za leto 

2010 in s tem tudi letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem MOK za leto 2010. 

Razlog, zakaj so se odločili za postopek ustavitve javne draţbe, je izključno ţelja po čim večji 

transparentnosti in javnosti dela občinske uprave, na podlagi dopisov opozicijskih svetniških 

skupin, ki so v prejšnjem mandatu, ko je bil sprejet letni načrt, večinoma predstavljali 

koalicijo. S tem ţelijo omogočiti širšo razpravo o teh nepremičninah. V gradivu, ki je 

predloţeno na mizo k točki proračun, v programu razpolaganja so tem predlogom tudi sledili. 

Ne iz razloga, da bi smatrali, da bi bilo karkoli narobe, ampak s tem ţelijo odpraviti vsakršen 

dvom o tem, da je bila draţba sklicana z namenom kakršnihkoli nepravilnost ali pa nekih 

koruptivnih dejanj. Predlog letnega načrta razpolaganja je opremljen s konkretnimi zemljišči 

in njihovimi parcelnimi številkami. Vsako prodajo nepremičnine v lasti občine bo obravnaval 

mestni svet. Menijo, da je bila ta draţba zakonita. Pridobljeni sta bili dve mnenji Ministrstva 

za finance, brez podpisa predstojnika in ţiga, in Ministrstva za javno upravo, ki v odločenem 

delu potrjuje mnenju svetniških skupin, vendar Mestna občina Kranj vztraja, da je bila 

napovedana draţba zakonita. 

 

Mag. Hermina Krt: 

- je kot nestrankarska svetnica povedala, da ne pristaja na to, da se je od draţbe odstopilo, 

ker je prejšnja koalicija izglasovala te prodaje. Občani so jo opozorili na razpisano javno 

draţbo in da je za primer Čebelica le-ta pomanjkljiva, ker ne razpolaga z načrtom, kaj to v 

naravi predstavlja. Hkrati so me opozorili, da o tem mestni svet še nikoli ni razpravljal. 

Opozorila je, da je sprejeta Strategija Mestne občine Kranj, ki govori obratno prodaji 

premoţenja in pomeni, da na mestna vrata spuščajo privatnega lastnika. Dokumentacijo, 

ki so jo danes prejeli na mizo, je zaradi obseţnosti teţko v tem trenutku pogledati. Ţelela 

je povedati, da ne glede na vse, je pri lokaciji Čebelica predvsem vsebina vprašanje, kaj se 

počne z 200 m2 na vhodu v mestno jedro, ali je ta objekt legaliziran in zakaj se spreminja 

ţe sprejeta Strategija MOK; 

- je izrazila bojazen, da bo Drulovka druga Mrakova ulica, ker prodaja se zelenica in sicer 

parcelna številka, ki v zemljiški knjigi ne obstaja, niti ne obstaja taka kvadratura. Civilna 

iniciativa govori o tem, da je bilo celo naselje zadruţna lastnina, da so neurejena razmerja, 

da je lastnik Stanovanjska zadruga, katere stečaj visi v zraku in, da so določene 

nepremičnine obremenjene s toţbo proti Mestni občini Kranj. Zanimalo jo je, ali se bo ta 

vladajoča sestava strank, ki je jasno povedala, da ne ţeli, da se poseljujejo zelenice znotraj 

ţe obstoječih naselij in se s tem bistveno zmanjšuje kvaliteta ţivljenja občanov, to na 

Drulovki dovolila. Za navedene parcele je predvidena pozidava večstanovanjskega 

objekta. Ţelela je, da imajo svetniki enaka merila za Mrakovo ulico in za Drulovko. Ţelela 

je, da se dela v dobro Mestne občine Kranj; 

- je predlagala, da se transparentno pristopi in popiše premoţenje občine. Predlagala je 

skupni sestanek, da se naredi načrt, kaj je prav, da se proda, ampak ne v škodo ljudi.  

Sedaj je v letnem programu zapisano: direktna prodaja zemljišča, niso navedene parcelne 

številke in kvadrature, v vrednosti 1,5 mio €. Potem je predmet prodaje zemljišče v okviru 

naselja Drulovka, ki v naravi predstavljajo zelenice ob obstoječih vrstnih hišah in 

neurejena parkirišča 360.000 €, kjer zopet niso naštete parcelne številke. Na strani 367 je 

zapisana parcela, ki ne obstaja in sicer 558/10, ki v naravi predstavlja gozd v izmeri, ki to 

ni.  
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Podţupan mag. Janez Frelih: 

- je odgovoril svetnici mag. Krtovi, da je novo naselje Drulovka razdeljeno na blokovni del 

in na zadruţni del. Zadruga je marsikoga prinesla okrog in krajevna skupnost je na 

takratnih razpravah na to opozarjala zadruţnike, da naj razčistijo zadeve. Občina pri tem 

ni imela nič. Tu je bilo razmerje zadruţniki – zadruga. Zadruga je dobila na tem območju 

vsa zemljišča komunalno opremljena, ki jih je opremila Občina Kranj v takratnem času. 

Na območju sporne prodaje je bil mišljen objekt, ki bi ga morala zgraditi stanovanjska 

zadruga, za zadruţnike. Zakaj se je ukinil zazidalni načrt? Zaradi tega, ker so zadruţniki 

ţeleli mimo zazidalnega načrta delati stvari, čeprav so bili takrat opozorjeni s strani KS  in 

občine, da bo potem dovoljeno na teh območjih graditi vse kar je skladno s splošnim 

urejanjem tega prostora. Dogovor je, da se bo o vseh prodajah obvestilo pristojno krajevno 

skupnost, da poda svoje stališče, preden se bo prodajalo. Na tem območju se je pojavila 

civilna iniciativa, ki ţeli to zemljišče kupiti, da bo tam zgradila individualne garaţe. Če je 

to res, meni, da ni ovir za prodajo zemljišča za ta namen. 

 

Matej Gal Pintar: 

- se je zahvalil za odgovor na njegovo vprašanje, ki je postavil 7.2.2011, in ga dobil danes 

na mizo; 

- je na občinski spletni strani zasledil, da bo Četrta pot za knjiţnico donirala 10.000 € in za 

to pripravila nekaj programskih in tehničnih rešitev. Vprašal je, kolikšna je vrednost 

celotnega produkta, kaj vse obsega produkt, ali je bila za ta produkt pridobljena kakšna 

konkurenčna ponudba;   

- je glede kartic oz. dovolilnic za dostop prebivalcev starega Kranja vprašal, koliko kartic je 

izdanih, kako se vodi evidenca in ali je občinska uprava seznanjena s tem, da ţe bivši 

prebivalci starega Kranja še vedno posedujejo te kartice in hodijo za vikende in med 

tednom na kavo z avtom v stari Kranj.  

 

Vlasta Sagadin: 

- se je zahvalila za vse odgovore na njena vprašanja. Glede bazena kranjske fizioterapije ji 

je ţal, da se tega ne da rešiti, mogoče se bo to rešilo v prihodnosti v korist občanov; 

- čudi jo, da so prometni reţim na Prešernovi ulici in Maistrovem trgu ocenili samo z vidika 

pešcev, čeprav je omenila, da se tam dirka z avtomobili. Zanima jo, zakaj se ljudje vozijo 

z avtomobili gor in dol ter, da so odstranjene vse zapore;  

- je glede odgovora na vprašanje za kolesarsko stezo na Delavskem mostu predlagala, da se 

lahko kolesarska steza preplasti na nivo avtomobilskega cestišča in potem bo nevarnost za 

kolesarje, kar se tiče prehoda iz enega do drugega cestišča, odpravljena;  

- je podala tehnični predlog glede priprave načrtov krajevnih skupnosti, ki imajo v tem 

proračunu zelo različna poročila. Predlagala je, da se uvede enotno metodologijo za 

poročila krajevnih skupnosti.  

 

Jure Kristan: 

- je kot predsednik ene krajevnih skupnosti dodal, da so letos dobili zelo lep vzorec, kako 

pripraviti poročilo. Verjame, da so se predsedniki tega drţali. Izpostavil je, da so krajevne 

skupnosti najmanjša lokalna samouprava, v kateri delajo prostovoljno in pa tudi sredstva 

niso veliko. 

 

Irena Ahčin:  

- se je zahvalila za odgovor, ki je bil postavljen na 4. seji, kar se tiče redarske sluţbe in 

zadevo v Srakovljah. Dodatno je vprašala, kako je bilo z globami po 33. členu;  
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- je ţelela podatek, koliko je bilo izrečenih kazni za pasje iztrebke in koliko za previsoke 

ograje.  

 

Mag. Drago Štefe:  

- je posredoval pismo KS Primskovo, ki je bilo poslano tudi štirim svetnikom MOK te KS s 

prošnjo, ki sledi v nadaljevanju. Ţelel je, da se opozorila vzame resno: 

 

» Pošiljamo vam pismo ge. Nataše Sulcer Ješe in skupine krajanov, ki opozarjajo na 

nevzdrţno obremenjenost s hrupom in izpušnimi plini C. Staneta Ţagarje v KS Primskovo — 

glavna mestna cesta LG 183/40 in njihovo ţeljo po rešitvi preobremenjenosti omenjene ceste. 

Z zadevo se je svet KS Primskovo seznanil na svoji redni februarski seji, problem nam je znan 

in podpiramo vsakršno rešitev. Svetnike MOK iz naše krajevne skupnosti prosimo da s 

celotno problematiko seznanijo člane mestnega sveta. Ga. Nataša Sulcer Ješe je bila v 

januarju tudi pri ţupanu g. Mohorju Bogataju in se z njim pogovarjala o moţnosti 

sofinanciranja obnove starih oken, kar bi vsaj delno oblaţilo problem hrupa, vendar je tajnica 

ţupana gospo naslednji dan obvestila, da občina tega ţal ne more financirati. 

Prosimo za obravnavo omenjenega problema.  

V prilogi vam pošiljamo pismo ge. Nataše Sulcer Ješe, podpise stanovalcev C. Staneta 

Ţagarja, hranimo v Krajevni skupnosti Primskovo.« 

 

» za skupino krajanov KS Primskovo 

Nataša Sulcer Ješe,  Štirnova ul. 17 

 

Prejemnik: Krajevna skupnost Primskovo 

 

Zadeva: Preobremenjenost Ceste Staneta Ţagarja  

 

Krajani, ki ţivimo v bliţini glavne mestne ceste Staneta Ţagarja, ţelimo opozoriti na 

nevzdrţno slabšanje kakovosti ţivljenja zaradi nenehnega povečevanja prometa skozi naselje, 

predvsem teţkega tovornega prometa. 

Po podatkih strokovne sluţbe MOK (g. Šimenc, 25.11.2010) znaša ţe najmanj 

20.000* vozil dnevno/* podatek Je ţe zastarel/ in se še povečuje. Pričakuje se nadaljnje 

povečevanje tranzitnega prometa. 

Pristojni na občini (telefonski pogovori) — lani g. Štravs, letos g. Zavrl in g. Šimenc — se 

strinjajo, da je problem resen in da gre za posledice slabega načrtovanja oz. napak v 

preteklosti. Svetovano nam je bilo, naj se s pripombami in predlogi najprej obrnemo na KS, ki 

je prva pristojna za zastopanje krajanov in ima moţnost aktivno sodelovati pri načrtovanju 

izboljšav. (Najavljeni smo tudi na razgovor pri ţupanu). 

Razbremenilna severna obvoznica je ţe dolga leta med razvojnimi programi Mestne občine 

Kranj. Glede na to, da je ţal še dolgo ne bo, pričakujemo ukrepe, ki bi vsaj delno ublaţili 

stanje, oz. vsaj preprečevali dodatne obremenitve. Prepričani smo, da so problemi na katere 

opozarjamo, upravičeni do prioritetne obravnave in da jih boste novoizvoljeni predstavniki 

KS ob prvi priloţnosti predloţili na ravni občine. 

Na kratko: 

- izpostavljeni smo stalnemu prekomernemu hrupu in vibracijam (tudi v nočnem času), 

- stoječe kolone nastajajo tudi izven konic (prekomerno onesnaţen zrak), - tranzitni promet ne 

spada v sredino naselja (ovira intervencijska vozila), - zaradi gostote prometa se teţko 

vključujemo (manjša varnost), 

izdajajo se dovoljenja za nove in nove večje dejavnosti na Primskovem 

(centri), čeprav je infrastruktura ţe desetletja preobremenjena. 
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Problemi na Likozarjevi:  

Stoječe kolone pred semaforiziranem kriţiščem se nabirajo vse do Oprešnikove. Stanovalci iz 

stranskih ulic (Štirnova, Luznarjeva, Tomaţičeva, Reševa) se zato v promet na Likozarjevo 

teţko vključujemo. Zavijanje v levo je sicer dovoljeno, a zaradi gostote prometa in stoječih 

kolon pogosto nemogoče. 

Vozniki iz naselja Planina zavijajo v omenjene stranske ulice, da bi se izognili čakanju pred 

semaforjem. Zaradi večinoma prekoračene hitrosti ogroţajo varnost stanovalcev in kršijo 

prometne znake, ki smo jih pred leti po dolgotrajnih prošnjah uspeli dobiti šele z zbiranjem 

podpisov. 

Nekateri predlagajo, da bi bila tudi Likozarjeva enosmerna (tako kot je Ručigajeva). 

 

Predlogi:  

Vsaj del teţkega tranzitnega prometa preusmeriti drugam. 

Po zgledu dobro pripravljenih in zato uspešnih akcij za osveščanje, kot so bile Pasavček, 

Hitro je hitro prehitro, Očistimo Kranj,... spodbujati k mnoţičnejši uporabi javnega prometa. 

Kljub zniţanju cen vozovnic vidimo hrupne in prevelike avtobuse še vedno voziti skoraj 

prazne. 

Enako velja za kolesarjenje. Za zgled bi si lahko vzeli npr. skandinavske deţele, kjer se kolesa 

mnoţično uporabljajo za voţnjo po mestu in predmestju (izposoja mestnih koles). Odpade 

problem pakiranja, ni se treba vračati po isti poti, je okolju prijazno Morda bi z idejami za 

akcije in z zgledom začeli mladi — gimnazijci, študentje? 

Upamo, da boste naš dopis sprejeli z razumevanjem in voljo do izboljšanja razmer v korist 

celotne skupnosti. Ţelimo vam uspešno delo v novem mandatu in vas lepo pozdravljamo! 

Sledijo podpisi krajanov 

 

Dodajamo še opombo:  

V Strategiji trajnostnega razvoja MOK 2008 — 2023, ki smo ga prejeli v vseh gospodinjstvih, 

je na str. 25 severna obvoznica navedena v načrtu razvojnih programov do leta 2011.«  

 

 

Klemen Valter: 

 Predlagal je, da MOK na pristojna organa Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za 

promet poda predlog, da odpre cesto Labore – Jeprca za tovorni promet. Prevozniki iz 

kranjske občine sedaj vozijo skozi Bitnje in Ţabnico. Cesta se uničuje, ogroţa pa se 

ţivljenja otrok, ki to cesto prečkajo na poti v šolo. K rešitvi tega problema si prizadevata 

Obrtna zbornica Kranj in Obrtna zbornica Slovenije. Kljub obljubam obeh ministrstev se 

Odlok o omejitvi prometa v Republiki Sloveniji, pravni dokument, ki bi lahko pripomogel 

k spremembi, se še ni spremenil. 

 

Evstahij Drmota – replika: 

 Povedal je, da je sprejemanje takih ukrepov lahko dvorezni meč in predlagal, da preden se 

sprejem tak sklep, da se pridobi razloge za uvedbo te prepovedi s strani ministrstva in s 

strani Direkcije RS za ceste. Potem pa se lahko na osnovi dokumentov odločijo o podpori 

temu predlogu. 

 

Alenka Primoţič: 

 Ţelela je, da se opravi revizija izdanih dovolilnic za dostop do vrtcev Mojca in 

Najdihojca. Povsem razumljivo je, da imajo dovolilnice starši, ki imajo otroke s 

posebnimi potrebami. Nedopustno in nerazumljivo pa je, da otroke do vrtca vozijo tudi 
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starši, ki so povsem mobilni in brez zdravstvenih teţav tako kot njihovi otroci. Obenem so 

dobili dovolilnice tudi vsi starši, kar pomeni, če je v vrtcih 200 otrok je tudi 200 obzirnih 

in neobzirnih voznikov, ki se jim mudi v sluţbo in iz nje.  

 

Igor Velov: 

 Poudaril je, da je v uvodu zato predlagal izvzem letnega načrta razpolaganja 

nepremičnega premoţenja, da ne bi prihajalo do nejasnosti in zlorab.  

 

Ţupan Mohor Bogataj: 

 Obljubil je, da bo to pri obravnavi proračuna izvzel. 

 

Igor Velov: 

 Izvzem je predlagal zato, ker je ţelel, da se iz načrta razpolaganja s premoţenjem izvzame 

določena parcelna številka za katero ţupan trdi, da se je obravnavala ţe v preteklem 

mandatnem obdobju. Lahko, da je bilo v preteklosti kdaj tako narejeno, vendar ni nujno,  

da je bilo to prav in da se s tem nadaljuje, ker na to ni nikoli nihče opozoril ne znotraj 

oddelka, ne statutarno pravna komisija ne na mestnem svetu. Če ţupan trdi, da je mestni 

svet o tem enkrat ţe razpravljal in enkrat to ţe potrdil je ţelel videti zapisnik in 

magnetogram o tem, kdaj so se o tej parcelni številki pogovarjali. To je poudaril zato, ker 

zadeva ni tako nedolţna in po njegovem mnenju hujša, kot tista na Koroški cesti, kjer je 

ţupan samo malo spremenil pravila igre, tukaj pa se nekaj nezakonito prodaja. Ţelel je 

odgovor za katero zadevo je bilo plačanih 500.000 EUR odškodnine in še pribliţno tak 

znesek se predvideva. V obrazloţitvi pa je zapisno, da je to plačilo iz naslova poravnalne 

pogodbe na podlagi prodaje 5 lokalov na Koroški cesti. To pa ni več nedolţno. Vprašal je 

za kaj bo namenjenih 534.000 EUR odškodnine, ker mu številke 36/2007 in 81/2008 nič 

ne pomenijo in ţelel konkreten odgovor do obravnave proračuna katere zadeve so to, da 

bo lahko glasoval.  

 

Ţupan Mohor Bogataj: 

 Povedal je, da to vprašanje spada k obravnavi točke o proračunu. 

 

Igor Velov:  

 Poudaril je, da ima po poslovniku pravico, da vodjo oddelka, ki je pripravila obrazloţitev 

postavke vprašati kaj se skriva za številkami zadev, ki so navedene v obrazloţitvi. 

 

Ţupan Mohor Bogataj: 

 Svetniku je zagotovil, da bo dobil odgovor pri obravnavi točke o proračunu. 

 

Jure Kristan: 

 Predlagal je, da se v zemljiški knjigi uredijo vse izmere in prenosi za določena zemljišča, 

ki jih občina kupi oz. na njem naredi cesto ali objekt, kar je ţe izpostavil na komisiji za 

krajevne skupnosti.  

 Zanimalo ga je, zakaj je bila pri Layerjevi hiši zgornja terasa, ki je bila ţe zasajena s travo 

in je kazalo, da je urejena, ponovno prekopana. 

 Zanimalo ga je, kako kaţe s prostorskim planom za mestno občino Kranj. 

 

Beno Fekonja: 

 Povedal je, da lastništvo v zvezi s toplarno na Planini še vedno ni rešeno, ker pa je na 

dimniku kotlarne kar nekaj telekomunikacijskih kroţnikov od katerih mestna občina Kranj 
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pobira najemnino. Predlagal je naj se prouči moţnost, da se sredstva, ki se pobirajo z 

najemnino, vračajo v javno dobro na tem območju. 

 

Nataša Robeţnik: 

 Navezala se je na svetnico Alenko Primoţič in povedala, da so tudi njo poklicali iz KS 

Huje in iz KS Planina, kamor se ljudje pritoţujejo. Pritoţili so se na MOK in dobili 

odgovor g. Šimenca, ki pravi, da načeloma na občini ni nobenih pritoţb. Ker pa so stalni 

problemi je prav, da se organizira sestanek in da se skuša problem rešiti. Prosili so, da se 

pregleda kdo vse ima dovolilnice, ki so bile izdane vsem staršem, ki imajo otroke v tem 

vrtcu. Dovolilnice naj bi imeli samo tisti, ki imajo ali hendikepirane otroke ali pa so sami 

toliko prizadeti, da ne morejo drugače otrok pripeljati varno v vrtec, razen s pomočjo 

dovolilnice.  

 

Irena Ahčin: 

 Zanimalo jo je kako je s stopniščem Pot na kolodvor in kaj je bilo dogovorjeno z g. 

Grosom in ali bo stopnišče realizirano ali ne.  

 

Ţupan Mohor Bogataj  

 Povedal je, da bo odgovor zanimiv, svetniki ga bodo prejeli in da pogajanja z g. Grosom 

potekajo vsak teden. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Povedal je, da ni zadovoljen s takim odgovorom, kot je bil dan v zvezi z Art Centrom in 

da ga je potrebno dopolniti. Pogodba je Art Centru nalagala marsikaj. Dati bi morali 

poročilo o vsebinski in finančni realizaciji, dali so samo poročilo o finančni realizaciji, o 

vsebinski pa ne. Nihče ni kontroliral koliko programa so uresničili. Menil je, da odgovor, 

ki na koncu pravi, da sklep ni izvršljiv in da ni prišlo do kršitev pogodbenih določil, ne 

drţi. Ţelel je, da se odgovori, kaj so po pogodbi naredili prav in katerih pogodbenih 

določil se niso drţali. In če se jih niso drţali potem je potrebno pogodbo razveljaviti. Prav 

bi bilo, da se zadeva razčisti.  

 

Mag. Hermina Krt: 

 Predlagala je, da se s pripravljavci OPN-ja pripravi sestanek z vsemi svetniškimi 

skupinami, da se ugotovi, kako se bo Kranj razvijal, kje se bo gradilo, kje bodo zelenice in 

podobno. Potrebno je pogledati na kvaliteto ţivljenja vseh ljudi. Predlagala je, da se 

dobijo skupaj kot ljudje in skupaj pogledajo skozi široka očala kaj so tiste stvari, ki so 

pomembne. 

 

Nada Mihajlović: 

 Predlagala je, da strokovne sluţbe pripravijo epilog gradnje na Mrakovi ulici, ki ga 

poznajo samo svetniki prejšnje sestave mestnega sveta.  

 

Nataša Robeţnik: 

 Poudarila je, da je ţe na dveh sejah opozarjala na javna parkirišča v Kranju, kjer ni košev 

za smeti in prosila, da se jih čim prej namesti oziroma pozove upravljavca, da jih namesti.  

 

Mag. Drago Štefe: 

 Povedal je, da na Primskovem ţe 35 let deluje urejena komunalna cona, menila pa je, da 

podjetje Surovina ne spada več v to cono. Prosil je, da se prične z razgovori s to firmo, ki 
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naj si poišče drugo lokacijo, na to mesto pa naj pride nekdo drug, ki spada v urejeno 

komunalno cono.  

 

Irena Ahčin: 

 Povedala je, da so na komisiji razpravljali o kapacitetah za vrtce, zato je ţelela, da se do 

naslednje seje še ostale svetnike obvesti o tem kje bodo kapacitete za vrtce v naslednjem 

šolskem letu.  

 

Mag. Hermina Krt: 

 Povedala je, da so jo prebivalci Police, Struţevega in Zlatega polja obrnili nanjo z 

vprašanjem čigava je koča, ki je bila včasih gozdarska, leţi pa na skrajnem robu polja, v 

smeri iz Kranja proti Polici. Ţelela je odgovor kdo je lastnik parcele in za kakšno parcelo 

gre, ker se tam konstantno zadrţujejo narkomani. Ţelela je vedeti ali mogoče redarska 

sluţba lahko nadzira to območje, ker območje postaja nevarno za okoliške prebivalce 

zaradi odvrţenih injekcijskih igel in razbite steklovine.  

 

Vlasta Sagadin: 

 Predlagala je, da se na parkirišču pri Zdravstvenem domu Kranj preveri, če so boksi za 

avtomobile dovolj veliki, ker je problem pravilno parkirati avto v boks in potem izstopiti 

iz avtomobila brez problemov. Velik problem imajo sploh druţine z dojenčki in majhnimi 

otroki. Prav tako se pojavlja problem pri uvozu in izvozu iz parkirišča. Prosila je, da se 

stanje preveri in če je mogoče sanira.  

 

 

 

3. KADROVSKE ZADEVE  
 

 
A. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI  V SVET JAVNEGA 

ZAVODA CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

Zmago Zadnik.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

 

Za predstavnika lokalne skupnosti se v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Kranj 

imenuje MARIJA VESELIČ, Ulica Draga Brezarja 30, Kranj.  

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH; 23 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŢANI).  
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B. IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

 

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

uvodno poročilo.  

 

Mag. Hermina Krt:  

- je povedala, da je Lista Hermine Krt zelo aktivna in vedno predlaga kandidate, tudi tokrat 

so mag. Andreja Šuštaršiča. Glede na to, da je struktura volilne komisije zelo pomembna, 

spet kaţe na neko razmerje sil in, da ni predlaganega nikogar iz opozicije. Zanimalo jo je, 

kje je argument, da na nek način ne upoštevajo nekega dihanja tega volilnega telesa oz. 

mestnega sveta in kaj je bil argument, da njihovega kandidata niso predlagali.  

 

Zmago Zadnik:  

- je povedal, da je bilo v tej zadevi predlaganih 12 kandidatov, od tega za predsednika poda 

predlog sodišče in za podpredsednika je predlagan predstavnik občine. Komisija se je 

odločila, da predlaga ostalih 6 kandidatov. Predlog je bil sprejet, zato tudi tak predlog 

predlagajo mestnemu svetu. 

 

Po razpravi je dal predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

 

V Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj se za mandatno obdobje 2010 – 2014  

imenujejo: 

 

1. MARJETA DVORNIK, Visoko 167, Visoko - za predsednico 
2. KLEMEN KASTELIC, Zg. Bitnje 204, Ţabnica – za namestnika predsednice 

3. SUZANA PLESTENJAK, Zgornje Bitnje 177, Ţabnica – za članico 

4. MIRKO DRAKSLER, Drulovka 42 c, Kranj – za namestnika člana  

5. NINA ZATLER, Planina 25, Kranj– za članico 

6. MAGDALENA KOVAČIČ, Ulica Tatjane Odrove 4, Kranj – za namestnico članice 

7. ANDREJ PERČIČ, Trstenik 9, Golnik – za člana 

8. RAFAEL ČIRIČ, Ul. Mladinskih brigad 18, Kranj – za namestnika člana 

 

Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 18 ZA, 4 PROTI, 3 VZDRŢANI). 

 

 

 
C. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA ZAVODA ZA ŠPORT KRANJ 

 

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

uvodno poročilo.  

 

Alojz Gorjanc, podpredsednik Komisije za kulturo in šport, je povedal, da komisija daje 

soglasje k imenovanju Branka Fartka, Kocjanova 6, Kranj, za direktorja Zavoda za šport 

Kranj za dobo štirih let. 
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Stanislav Boštjančič:  

- je izrazil bojazen, da ta situacija pelje točno v isto smer kot v gledališču. Stališča sveta 

zavoda ni prejel, vidna mora biti njihova obrazloţitev. Predlagani kandidat Branko Fartek 

je v prejšnjem mandatu direktorovanja predloţil program svojega dela, zanimalo ga je, ali 

je kdo preveril, koliko tega programa je Fartek kot direktor uresničil. Ali je svet zavoda to 

preveril? Iz imenovanja sveta zavoda mora biti jasno razvidno jasna obrazloţitev, zakaj se 

kandidat imenuje za direktorja. Občina mora dobiti kompletno obrazloţitev s strani sveta 

zavoda, zakaj predlagajo Branka Fartka za razliko od ostalih kandidatov. 

 

Zmago Zadnik:  

- je povedal, da so vsi člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dobili 

kompletno dokumentacija, ki je bila poslana s strani sveta zavoda. Pripomb niso imeli, saj 

Branko Fartek izpolnjuje pogoje. Tudi vseh 5 prijavljenih kandidatov, od tega je bila ena 

prijava zavrţena, izpolnjuje pogoje, priloţen je bil program vsakega kandidata. Podana je 

bila obrazloţitev sveta zavoda, da so na osnovi osebne predstavitve in programa dela 

zavoda izbrali Branka Fartka, ki je predstavil najboljši, najbolj obširen in realen plan za 

naslednji mandat. Te argumente je komisija upoštevala in zato predlagala soglasje h 

kandidatu. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Branka Fartka, Kocjanova 6, Kranj, za 

direktorja Zavoda za šport Kranj za dobo štirih let.  

 

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

 

 

 

4. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, je predlagal in dal v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Vse premoţenjske zadeve od A. do E. se obravnava in o njih se odloča skupaj. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 23 ZA, 3 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

 

A. IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU PARC. ŠT. 3056 IN 3060/4, K.O. 

ŢABNICA 

B. IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU PARC. ŠT. 1109/4, K.O. 

KOKRICA 

C. IZJEMNA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA MESTNE OBČINE 

KRANJ V NAJEM 

D. UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČIH 

PARCELNA ŠTEVILKA 908/2 IN 908/3, OBE K.O. ZGORNJA BESNICA 
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E. UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA IN PROGRAM 

RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŢENJEM – BREZPLAČNI PRENOS 

NEPREMIČNIN PARC. ŠT. 704/1, 755/1 IN 755/2, VSEH K.O. BRITOF 

 

Uvodno poročilo k vsem zadevam v okviru te točke je podala Tatjana Hudobivnik, vodja 

Oddelka za splošne zadeve.  

 

Premoţenjske zadeve so obravnavale: Stanovanjska komisija, Komisija za pridobivanje in 

opremljanje stavbnih zemljišč, Statutarno pravna komisija in Komisija za finance, ki niso 

imele pripomb ter se strinjale s predlaganimi sklepi.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednje  

 

SKLEPE:  

 

1. Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 3056 in 

3060/4, k.o. Ţabnica. 

 

2. Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1109/4, k.o. 

Kokrica. 

 

3. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v 

najem v skladu z določili 29. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 

najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006 in 11/2009). 

 

4. Sprejme se Sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljiščih parc. št. 908/2 in 908/3 k.o. 

Zgornja Besnica.  

 

5. Sprejme se Sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljiščih parc.št. 704/1, 755/1 in 755/2, 

vseh k.o. Britof. 

 

6. Sprejme se program razpolaganja s stvarnim premoţenjem - brezplačni prenos 

nepremičnin parc.št. 704/1, 755/1 in 755/2, vseh k.o. Britof. 

Mestna občina Kranj brezplačno prenese zemljišča parc.št. 704/1 (pot v izmeri 2 m2), 

755/1 (cesta v izmeri 162 m2) in 755/2 (cesta v izmeri 717 m2), vsa k.o. Britof na 

Republiko Slovenijo, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

5. A. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2011 – 2. 

OBRAVNAVA 

 

Uvodno obrazloţitev je podal ţupan Mohor Bogataj. Predstavil je gradivo, ki so ga svetniki 

prejeli na mizo in sicer: amandma ţupana, pojasnila, spremembi letnega načrta pridobivanja 

in razpolaganja z nepremičnim premoţenjem. 
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Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da so se člani komisije za finance 

seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu MO Kranj za leto 2011 – 2. obravnava se z 

njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

V primeru, da na seji Sveta MO Kranj predlagani Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2011 

– 2. obravnava ne bo sprejet, predlagajo, da se sprejme Sklep o podaljšanju sklepa o začasnem 

financiranju v obdobju januar – junij 2011. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je podal pripombo komisije, ki  
meni, da je potrebno pri letnem programu povsod, kjer je to moţno opremiti zemljišča s parcelnimi 

številkami in površino. 

 

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

podal naslednja sklepa: 
Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 – 2. obravnava. 

Sprejme se Sklep o podaljšanju sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar – junij 2011. 

 

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

proračun MO Kranj za leto 2011. Hkrati opozarja naj se MO Kranj pri trošenju sredstev 

obnaša racionalno in prihrani kjer se da. 

 

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

povedala, da  se komisija strinja s predlaganim odlokom in sklepom. 

 

Matej Gal Pintar, podpredsednik Stanovanjske komisije, je povedal, da se komisija strinja s 

predlaganim odlokom. 

 

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

predlagani proračun.  

 

Alojz Gorjanc, podpredsednik Komisije za kulturo in šport, je povedal, da se komisija 

seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 v delu, ki se nanaša na 

področje dela komisije. 

 

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

da komisija daje soglasje k Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 – 2. obravnava. 

 

Nataša Robeţnik, predsednica Komisije za turizem, je povedala, da se je komisija seznanila z 

delom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 – 2. obravnava, ki se nanaša na turizem, 

in sklepom o podaljšanju sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar – junij 2011 in  nanju nima 

pripomb. 

Komisija za turizem je imela dodatno pripombo, da se v letnem načrtu razpolaganja 

nepremičnega premoţenja Mestne občine Kranj za leto 2011 se na strani 367 črta določba: 

Zemljišče parcelna številka 101/3, k.o. Huje. Ker je ţupan s spremembo letnega načrta 

razpolaganja nepremičnega premoţenja to določbo umaknil, komisija nima pripomb. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo, je povedala, da se je komisija seznanila z 

Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 (druga obravnava). 

 

Igor Velov, predsednik Komisije za pritoţbe, je povedal, da je komisija sprejela sklep, da 

pozivajo ţupana, da četudi bo zadeva na Drulovki sprejeta v proračunu, da ne izvrši draţbe, 

dokler komisija ne poda svojega mnenja. 
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Razprava: 

 

Igor Velov:  

- Je ţelel kratko obrazloţitev za znesek 500.000 €, ki je v proračunu predviden za neke 

odškodnine, obrazloţitev je opisana samo številčno.  

 

Tatjana Hudobivnik:  

- je glede odškodnin povedala, da gre za zadeve, ki so bile pravnomočno razsojene ţe v 

septembru in oktobru 2010. Gre za pravnomočno sodbo, potrjeno s strani Višjega sodišča, 

ker se je občina pritoţila. Rok plačila je bil 15 dni po prejemu sodbe. Takrat so se z 

odvetnico dogovorili, da se znesek poplača v dveh obrokih, nekaj je bilo poplačano v letu 

2010, nekaj pa bo po sprejemu proračuna iz razloga nezagotovljenih sredstev. Prisotne je 

pozvala, da kogar zanimajo konkretne zadeve, si jih lahko kadarkoli ogledajo pri njej.  

 

Igor Velov 

- Po poslovniku ima svetnik pravico vprašati vodjo oddelka in ta mu je dolţna odgovoriti, 

razen če obstaja razlog, da ne more. Če vodja pozna zadevo in občino zastopa na sodišču 

lahko ustno odgovori. Ţelel je takojšen odgovor. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da gre pri odškodninah za več stvari in je prav, da bi 

svetniki dobili odgovor pisno. 

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- je povedala, da je prav, da če je znesek vključen v proračun in ni natančno obrazloţen, se 

danes poda ustna obrazloţitev pred glasovanjem o proračunu. 

 

Matej Gal Pintar:  

- je ţelel kratko pojasnilo glede odškodnin glede na to, da so rabili dva meseca za pripravo 

odgovora na njegovo vprašanje, ki ga je postavil 11.2.2011. S tem se krši 22., 23. in 24. 

člen Poslovnika Sveta MOK: 

 

Mag. Hermina Krt: 

- je razloţila njeno videnje sprejemanja proračuna. Nesprejemljivo se ji zdi zadolţevanje v 

višini 10 mio €. Nedopustno se jih zdi imeti večje odhodke glede na preteklo leto in na 

današnjo situacijo v drţavi kot v prihodke. Ko je podrobno prebirala finančni načrt je 

ugotovila, da so različni vatli za iste stvari, nekaj postavk imajo nenormalno povečan 

indeks. Glede na višino postavke pravno svetovanje je vprašala, ali to pomeni, da pravna 

sluţba v Oddelku za splošne zadeve ne dela dobro, ali si to lahko občina privošči. 

Vprašala je, zakaj so nekateri indeksi povečani in sicer: šport 500, administracija 200, 

krajevne skupnosti imajo zelo različne indekse. Za primer Struţevo in Exoterma ni 

izdelane infrastrukture in informacije, kaj bodo v Kranju s smetmi delali. Za Cero je 

zapisan indeks 19, kaj to pomeni, zakaj tako nizek indeks, kaj bo z zemljiščem na lokaciji 

Polica. Svetniki in svetnice se ne morejo odločati o stvareh, ki so pomanjkljivo 

obrazloţene in tudi niso zapisani razlogi za določene odločitve. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- so ga kar se odškodnin tiče zanimali sodni razlogi, navedeni v sodbi in ţeli dobiti v zvezi s 

tem pisni odgovor; 

- je opozoril, da v Besnici nimajo ne pločnikov in ne kanalizacije. 
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Igor Velov: 

- je ţelel odgovor v zvezi z odškodninami danes, to pravico ima in izhaja iz poslovnika. 

Ţupan mu mora odgovor omogočiti. 

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- je ţelela, da se odgovor glede odškodnin dopolni tako, kot je zapisana alineja - plačilo iz 

naslova poravnalne pogodbe na podlagi prodaje 5-ih lokalov na Koroški cesti, da se tudi 

pri ostalih petih alinejah, da videti za kaj. Strinjala se je, da se na eni naslednjih sej 

vzamejo čas in ugotovijo, ali je bilo s strani MOK kaj v postopku narobe narejenega. 

Odškodnina ni zanemarljiv znesek, saj znaša malo manj kot 1 % celotnega proračuna. Če 

pa se ostali strinjajo, brez da se ve, kam in zakaj gre denar, v redu. Tisti, ki pa jih to 

zanima, pa imajo pravico izvedeti; 

- je glede proračuna menila, da v današnjih časih potrjevati proračun z indeksom 134 je zelo 

nerodno, glede na to, da imajo občani v denarnicah vedno manj denarja;  

- je vprašala, od kje se bo financiralo 50 mio €, ki so predvideni v načrtu razvojnih 

programov. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da bodo na vsa vprašanja posredovani pisni odgovori. 

Poudaril je, da gre za drugo branje proračuna in vmes je bilo mesec dni časa za vprašanja, 

pojasnila.  

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- je predlagala ţupanu, da si vzame v roke poslovnik in ţelela izvedeti, od kje bo občina 

Kranj financirala 51 mio €, ki so predvideni v načrtu razvojnih programov.  

 

Igor Velov:  

- je povedal, da je danes dobil na mizo dokument z naslovom: Obrazloţitev postavke v 

proračunu za konto 402799. Če ga je danes dobil, je vprašal ţupana, kdaj naj postavi 

vprašanje. 

 

Alojzij Potočnik:  

- se je vprašal, kakšno proceduro se pričakuje pri proračunu glede razprave, da bo le-ta 

konstruktivna. Doseganje popolnega soglasja ob sprejemanju proračuna je drugo 

vprašanje. Temeljna proceduralna formalnost je, da se vsa odprta vprašanja pojasnijo s 

strani prisotnega vodstva občine. 

 

Mirko Tavčar, vodja Oddelka za finance, je povedal, da so viri za naslednje leto omejeni in 

vključujejo večja evropska sredstva in sredstva drţavnega proračuna za program Gorki. 

Prevetriti bo potrebno proračune v vseh delih, ne samo v razvojnih programih, tako na 

področju tekočih odhodkov in tekočih transferov, predvsem pa tudi na prihodkovni strani. 

Opozarjajo, da se je na tem ţe začelo delati, da se bo uvedlo projektno vodenje. Za vsako na 

novo prevzeto obveznost bo potrebno videti do konca skozi celo razvojno obdobje do konca 

projekta. Zadolţevanju se v prihodnjih letih ne bodo mogli izogniti. 

Indeksi, na katere je opozorila mag. Hermina Krt, so pri zadevah, ki se ne morejo tako 

enostavno primerjati po področjih. Velik del sredstev se letošnje leto ţe namenja za področje 

Gorki, tudi drugi projekti so ţe v teku, zato se indeks poveča. Za komunalo je predvidena 

najemnina v polnem znesku, kar bo pomenilo subvencijo in tudi obrazloţeno je, da so 

sredstva namenjena ponovni ocenitvi infrastrukture, da bodo prišli do realnih vrednosti kot 

osnove.  
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Ţupan Mohor Bogataj je predstavil amandmaje svetniške skupine Zares in Mladih za Kranj.  

Nekaj amandmajev se nanaša na Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja in na 

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem. Po Poslovniku Sveta Mestne občine 

Kranj se posamezni amandmaji vlagajo k odloku o proračunu in ne k posameznim načrtom, 

zato je te amandmaje štel kot predlog za spremembe letnega načrta pridobivanja in 

razpolaganja z nepremičnim premoţenjem.  

Amandmaji, ki jih je vloţila Svetniška skupina Zares, niso bili vloţeni skladno z določili 

Poslovnika Sveta MOK, saj so bili vloţeni prepozno, zaradi česar njihove obravnave ni uvrstil 

na dnevni red.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je obrazloţil, zakaj so bili amandmaji Svetniške 

skupine Zares vloţeni prepozno. Poslani so bili po elektronski pošti v nedeljo, dne 27.3.2011. 

Poslovnik Sveta MOK v 97. členu določa, da mora biti amandma predloţen članom sveta v 

pisni obliki z obrazloţitvijo najmanj 3 dni pred dnem določenim za sejo sveta. Nadalje v 106. 

členu določa, da ţupan v drugi obravnavi poroča svetu o prejetih amandmajih na odlok o 

proračunu ter poda svoje mnenje o amandmajih. Zakon o splošnem upravnem postopku in 

Zakon o sodnem postopku določata štetje rokov, po vseh določilih so bili amandmaji vloţeni 

prepozno.  

 

Igor Velov:  

- je kritično ocenil ţupanovo različno interpretiranje oz. sklicevanje na Poslovnik Sveta 

Mestne občine Kranj. Po Zakonu o upravnem postopku bi ga morali kot neuko stranko 

opozoriti na pravilnost rokov. Prosil je za prekinitev seje.  

 

Ţupan Mohor Bogataj je prekinil sejo sveta ob 17.55 za 10 minut. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je obrazloţil svoj amandma in ga kot predsedujoči dal na glasovanje 

naslednje 

 

AMANDMAJE: 

 V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku Uprava — 

Kabinet Ţupana sredstva na proračunski postavki 100406 KABINET - materialni 

stroški in kontu 4029 Drugi operativni odhodki zniţajo za 15.000,00 EUR in se 

 Prerazporedijo na proračunskega uporabnika Uprava — oddelek za razvoj in investicije 

ter na proračunsko postavko 220205 Urejanje cestnega prometa — materialni stroški, 

konto 4021 Posebni material in storitve v višini 15.000,00 EUR. 

Zgoraj navedena sprememba vpliva tudi na izkaze splošnega dela proračuna in na posebni del. 

 

Amandma sprejet z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

Vlasta Sagadin:  

- je s podpisi 9-ih članov sveta v skladu s 97. členom Poslovnika Sveta Mestne občine 

Kranj vloţila amandma na Odlok o proračunu MOK za leto 2011 in sicer: 

Sredstva na kontu 150206 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin povečajo za 20.000 € 

na skupni znesek 120.000 € Za 20.000 € se zniţajo sredstva na naslednjih kontih: 

06039001 sredstva za delovno uspešnost občinske uprave 6.410 €, 101401 posebni 

material in storitve 10.000 €, 131007 spomeniki, grobišča, spominska obeleţja 3.590 €. 

Obrazloţitev: Sredstva namenjena za varstvo drugih ranljivih skupin so se v letošnjem 

proračunu razdelila na dve postavki — samostojno postavko 150401 OZ RK, ki je sedaj 

neposredni proračunski uporabnik in bo prejela 29.000 € in še 4.050 € na postavkah pri 
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KS (skupaj 33.050 €) in tisti del, ki bo objavljen na javnem razpisu in se bo razdelil med 

30 različnih društev in organizacij (konto 150206). S tem bodo ta društva in humanitarne 

organizacije v neenakopravnem poloţaju, saj se bodo potegovala za manj razpisanih 

sredstev. Ker so se potrebe po pomoči zaradi teţke gospodarske in socialne situacije 

izrazito povečale, menijo, da je predlagan amandma utemeljen in ga predlaga mestnemu 

svetu v sprejem. 

 

Evstahij Drmota:  

- je repliciral amandma v delu spomeniki, grobišča, spominska obeleţja in sicer se po 

predlogu amandmaja zmanjšujejo sredstva za ta del, ki predstavljajo tudi ranljive skupine. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je izjavil, da se ne strinja s predlogom amandmaja in dal v potrditev 

naslednji  

 

AMANDMA: 

  

Sredstva na kontu 150206 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin povečajo za 20.000 € na 

skupni znesek 120.000 €.  Za 20.000 € se zniţajo sredstva na naslednjih kontih: 

06039001 sredstva za delovno uspešnost občinske uprave 6.410 €,  

101401 posebni material in storitve 10.000 €, 

131007 spomeniki, grobišča, spominska obeleţja 3.590 €. 

 

Amandma ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 8 ZA, 17 PROTI, 4 VZDRŢANI). 

 

 

Ţupan Mohor Bogataj je ugotovil, da je 9 svetnikov vloţilo 22 amandmajev in izjavil, da so 

neupravičeni v skladu s Poslovnikom Sveta MOK.  

 

Igor Velov je vsak amandma predstavil in o njem podal ustno obrazloţitev.  

 

Predsedujoči je dal v potrditev naslednje 

 

AMANDMAJE: 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/1 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Mestni svet, na proračunski 

postavki Politične organizacije in liste sredstva zmanjšajo za 5.000 evrov, tako da je na 

celotni proračunski postavki 100.000 evrov in sicer po kontih: 

 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100.000 

 

Amandma ni bil sprejet (17 PRISOTNIH: 0 ZA, 15 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/2 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Mestni svet, na proračunski 

postavki Sejnine sredstva zmanjšajo za 9.200 evrov, tako da je na celotni proračunski postavki 

160.000 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve   2.500 

 Drugi operativni odhodki     157.500 

Amandma ni bil sprejet (27 PRISOTNIH: 7 ZA, 20 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 
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AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/3 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Mestni svet, na proračunski 

postavki Svetniške skupine sredstva zmanjšajo za 2.500 evrov, tako da je na celotni 

proračunski postavki 84.000 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve   40.800 

 Posebni material in storitve     200  

 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.550 

 Prevozni stroški in storitve     0 

 Tekoče vzdrţevanje      400 

 Poslovne najemnine in zakupnine    25.350 

 Drugi operativni odhodki     4.200 

 Nakup opreme      3.500 

 

Amandma ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 8 ZA, 21 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 

  

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/5 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Kabinet Ţupana, na 

proračunski postavki Mednarodno sodelovanje sredstva zmanjšajo za 8.000 evrov, tako da je 

na celotni proračunski postavki 1.000 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve   250    

 Prevozni stroški  in storitve     250 

 Izdatki za sluţbena potovanja    250 

 Drugi operativni odhodki     250 

 

Amandma ni bil sprejet (27 PRISOTNIH: 6 ZA, 21 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/6 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Kabinet Ţupana, na 

proračunski postavki Protokol sredstva zmanjšajo za 14.500 evrov, tako da je na celotni 

proračunski postavki 95.000 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve   81.000    

 Posebni material in  storitve     12.000 

 Drugi operativni odhodki     3.000 

 

Amandma ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 8 ZA, 20 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/7 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Kabinet Ţupana, na 

proračunski postavki Proslave in prireditve sredstva zmanjšajo za 4.000 evrov, tako da je na 

celotni proračunski postavki 46.550 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve   32.000 

 Posebni material in  storitve     12.500 

 Prevozni stroški in storitve     400 

 Izdatki za sluţbena potovanja    100 
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 Poslovne najemnine in zakupnine    100 

 Drugi operativni odhodki     1.000 

 Subvencije privatnim podjetnikom in zasebnikom  400 

 

Amandma ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 8 ZA, 21 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/8 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Kabinet Ţupana, na 

proračunski postavki Materialni stroški – medobčinsko in mednarodno sodelovanje sredstva 

zmanjšajo za 5.500 evrov, tako da je na celotni proračunski postavki 31.000 evrov in sicer po 

kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve   12.000 

 Posebni material in  storitve     6.000 

 Prevozni stroški in storitve     4.000 

 Izdatki za sluţbena potovanja    1.000   

 Drugi operativni odhodki     8.000 

 

Amandma ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 7 ZA, 21 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/9 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Kabinet Ţupana, na 

proračunski postavki Kabinet – materialni stroški sredstva zmanjšajo za 16.250 evrov, tako da 

je na celotni proračunski postavki 21.000 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve   20.000  

 Drugi operativni odhodki     1.000 

 

Amandma ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 8 ZA, 19 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/10 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Kabinet Ţupana, na 

proračunski postavki Svet za preventivo zmanjšajo za 3.400 evrov, tako da je na celotni 

proračunski postavki 33.500 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve   16.000  

 Posebni material in storitve     12.500 

 Drugi operativni odhodki     1.100 

 Nakup opreme      3.900 

 

Amandma ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 7 ZA, 21 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/11 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Kabinet Ţupana, na 

proračunski postavki Sosvet za varnost za 10.000 evrov, tako da je na celotni proračunski 

postavki 5.000 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve   4.000 

 Posebni material in storitve     500 
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 Drugi operativni odhodki     500 

 

Amandma ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 7 ZA, 20 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/12 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Oddelek za tehnične 

zadeve, na proračunski postavki Občinska uprava – materialni stroški sredstva  zmanjšajo za 

4.080 evrov, tako da je na celotni proračunski postavki 182.000 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve   70.000 

 Posebni material in storitve     10.000 

 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 94.000 

 Prevozni stroški in storitve     8.000 

 

Amandma ni bil sprejet (27 PRISOTNIH: 5 ZA, 17 PROTI, 5 VZDRŢANIH). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/13 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Oddelek za tehnične 

zadeve, na proračunski postavki Materialni stroški premoţenja sredstva  zmanjšajo za 43.420 

evrov, tako da je na celotni proračunski postavki 330.000 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve   73.000    

 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 155.000 

 Prevozni stroški in storitve     15.000 

 Tekoče vzdrţevanje      75.000 

 Poslovne najemnine in zakupnine    12.000 

 Tekoči transferi v javne zavode    0 

 

Amandma ni bil sprejet (30 PRISOTNIH: 9 ZA, 20 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/14 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Oddelek za tehnične 

zadeve, na proračunski postavki Nakup in gradnja osnovnih sredstev sredstva  zmanjšajo za 

67.000 evrov, tako da je na celotni proračunski postavki 240.000 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve    3.000   

 Nakup opreme       110.000 

 Investicijsko vzdrţevanje in obnove     90.000 

 Nakup nematerialnega premoţenja     23.000 

 Študije o izvedljivosti projektov, proj. dok., nadzor in inv. ing. 14.000  

   

Amandma ni bil sprejet (27 PRISOTNIH: 6 ZA, 21 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/15 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Oddelek za tehnične 

zadeve, na proračunski postavki Lea sredstva  zmanjšajo za 13.040 evrov, tako da je na 

celotni proračunski postavki 115.000 evrov in sicer po kontih: 

 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 
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 Tekoči transferi v javne zavode    114.000 

 Investicijski transferi javnim zavodom   1.000 

   

Amandma ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 8 ZA, 21 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/16 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Oddelek za splošne 

zadeve, na proračunski postavki Premoţenjsko-pravne zadeve sredstva  zmanjšajo za 600.000 

evrov, tako da je na celotni proračunski postavki 240.000 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve  110 

 Posebni material in storitve   107.000 

 Kazni in odškodnine    77.890 

 Drugi operativni odhodki    55.000 

 

Amandma ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 9 ZA, 18 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/17 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Oddelek za splošne 

zadeve, na proračunski postavki Poslovni prostori – investicije sredstva  zmanjšajo za 11.000 

evrov, tako da je na celotni proračunski postavki 11.000 evrov in sicer po kontih: 

 Nakup zgradb in prostorov   0 

 Investicijsko vzdrţevanje in obnove  11.000 

 

Amandma ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 7 ZA, 21 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/18 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Oddelek za splošne 

zadeve, na proračunski postavki Sluţbene poti, izobraţevanje, študentsko delo, zunanji 

sodelavci  zmanjšajo za 32.490 evrov, tako da je na celotni proračunski postavki 35.000 evrov 

in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve   1.000 

 Prevozni stroški in storitve    700 

 Izdatki za sluţbena potovanja    4.300 

 Drugi operativni odhodki     29.000 

 

Amandma ni bil sprejet (27 PRISOTNIH: 8 ZA, 18 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/19 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Oddelek za splošne 

zadeve, na proračunski postavki Mediacija zmanjšajo za 4.000 evrov, tako da je na celotni 

proračunski postavki 3.000 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve   3.000 

 

Amandma ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 7 ZA, 20 PROTI, 2 VZDRŢANA). 
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AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/20 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Oddelek za splošne 

zadeve, na proračunski postavki Stanovanjsko gospodarstvo zmanjšajo za 70.000 evrov, tako 

da je na celotni proračunski postavki 730.000 evrov in sicer po kontih: 

 Sredstva za posebne namene   730.000 

 

Amandma ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 7 ZA, 20 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/21 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Oddelek za splošne 

zadeve, na proračunski postavki storitve geodetov, cenilcev…  zmanjšajo za 40.000 evrov, 

tako da je na celotni proračunski postavki 40.000 evrov in sicer po kontih: 

 Pisarniški in splošni material in storitve  0 

 Posebni material in storitve   40.000 

 

Amandma ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 8 ZA, 19 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

AMANDMA K PREDLOGU PRORAČUNA ŠT:  Z/22 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku: Uprava – Oddelek za splošne 

zadeve, na proračunski postavki nakupi zemljišč zmanjšajo za 1.881.750 evrov, tako da je na 

celotni proračunski postavki 117.300 evrov in sicer po kontih: 

 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  117.300  

 

Amandma ni bil sprejet (30 PRISOTNIH: 9 ZA, 21 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 

 

Igor Velov: 

- je obrazloţil svoj glas. Pred iztekom zadnjega prejšnjega mandata ţupana Mohorja 

Bogataja je njegova koalicija sprejela investicijski program za knjiţnico, po katerem so se 

morali zadolţiti za 4 mio evrov. Trenutno je občina zadolţena za 7,5 mio evrov. S svojim 

prihodom ţupan zadolţuje občina za več kot 10 mio evrov. Za tak proračun ne more 

glasovati. 

 

Alojzij Potočnik:  

- je povedal, da ne more podpreti takega predloga proračuna, še sploh v razmerah, v 

kakršnih se trenutno nahaja Slovenija.  

 

Mag. Alenka Bratušek:  

- ne more podpreti proračuna z na odhodkovni strani povečanjem 134 odstotkov. Ne more 

podpreti proračuna, kjer se sredstva za plače povečujejo za skoraj 9 %, izdatki za blago in 

storitve povišujejo za več kot 10 % in ne more podpreti proračuna, ki vsakega občana 

zadolţuje za 230 evrov. Izrazila je upanje, da so ta dejstva vsi prej dobro premislili preden 

bodo potrdili ta proračun.  
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Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, je dal naprej na glasovanje  

 

SKLEP:  

 

O predlaganih sklepih pri točki Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 se 

glasuje v paketu.  

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 24 ZA, 4 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

Nato je dal predsedujoči v potrditev naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1.  Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 z 

obrazloţitvami in sprejetim amandmajem. 

2.  Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od 1. 2011 do 1. 2014. 

3.  Sprejme se kadrovski načrt za l. 2011. 

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

kapitalskimi deleţi v finančnih institucijah v l. 2011. 

5.  Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoţenja v l. 2011. 

6.  Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za 1.2011 z obrazloţitvijo. 

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

1.2011. 

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

kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin 

izvenmestnih krajevnih skupnosti za proračunsko leto 2011. 

9.  Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2011 se določijo v skupni višini 86.500,00 

EUR oziroma 218,434 EUR /svetnik/mesec. 

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 21 ZA, 9 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 

 

 

 

 

5. B. SKLEP O PODALJŠANJU SKLEPA O ZAČASNEM FINANCIRANJU V 

OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2011 

 

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

predlagani sklep mora sprejeti, ker bo zmanjkalo nekaj dni do objave in veljave odloka o 

proračunu, dosedanji sklep velja do konca marca. 

 

Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo: 

Sprejme se Sklep o podaljšanju sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar – junij 2011. 

 

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

in sklepom. 
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Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Sklepom o podaljšanju sklepa o začasnem 

financiranju MO Kranj v obdobju januar – junij 2011.  

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo daje soglasje k Sklepu o podaljšanju 

sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar – junij 2011. 

 

Komisija za turizem se je seznanila z delom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 

2011 – 2. obravnava, ki se nanaša na turizem, in sklepom o podaljšanju sklepa o začasnem 

financiranju v obdobju januar – junij 2011 in  nanju nima pripomb. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o podaljšanju sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Kranj v 

obdobju januar – junij 2011. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH; 26 ZA, 2 PROTI, 0 VZDRŢANIH). 

 

 

 

6. USKLADITEV PRAVNIH AKTOV V ZVEZI Z JAVNIM PODJETJEM 

KOMUNALA KRANJ, D.O.O. – 2. OBRAVNAVA (ODLOK O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA O STATUSNEM PREOBLIKOVANJU JAVNEGA 

PODJETJA KOMUNALA KRANJ, P.O. V KOMUNALO KRANJ, JAVNO 

PODJETJE, D.O.O. IN ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA MOK TER OBČIN CERKLJE NA 

GORENJSKEM, JEZERSKO, NAKLO, MEDVODE, PREDDVOR IN ŠENČUR ZA 

IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM PODJETJU 

KOMUNALA KRANJ, D.O.O. – 2. OBRAVNAVA) 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja oddelka za splošne zadeve in povedala, 

da je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju javnega 

podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. v enakem besedilu, 

kot je bil v prvi obravnavi in takega so potrdile tudi vse ostale občine. Odlok o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa MOK ter občin Cerklje na Gorenjskem, 

Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v 

javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o. pa je bil v prvem branju sprejet v vseh občinah, v 

občini Naklo, pa so v 4. Člen odloka dodali zadnjo alinejo in sicer: »daje soglasje za vse 

posle, ki jih sklepa direktor, nad vrednostjo, ki jo določi skupščina.« Predlagala je, da se 

odlok s to spremembo sprejme. 

 

Stališča komisij: 

 

Odlok so obravnavali Statutarno pravna komisija, Komisija za prostorsko urejanje in 

gospodarsko infrastrukturo, Komisija za gospodarstvo in Komisija za krajevne skupnosti. 

 

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

povedal, da se komisija strinja z uskladitvijo pravnih aktov. 
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Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik komisije za gospodarstvo je povedal, da komisija ni imela 

pripomb. 

 

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

zadevo. 

 

Razprava: - na ţeljo svetnice Bratuškove je razprava napisana dobesedno 

Zvočni zapis je slab, zato je bilo na nekaterih mestih nemogoče napisati dobesedno 

razpravo. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

Ja hvala za besedo. Zdaj glede na to, da je to drugo branje, bom najprej preverila, če sploh 

lahko kaj povem, ker prej sem bila ustavljena, da v drugem branju, če se ni veliko spremenilo, 

bi morala biti tiho. Tako da zdaj sprašujem, če lahko povem kar imam za povedati. 

 

Bojan Homan: 

Prosim. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

Jaz bi ţelela, vse tiste, ki te spremembe, bom rekla, podpirate in jih boste danes potrdili 

opozoriti na nekaj dejstev, ki, s katerimi vas bom v nadaljevanju, nisem pa do danes uspela 

tudi vse svetnike in javnost pisno seznanila. 43-ti člen Zakona o upravljanju kapitalskih 

naloţb, ki ga navajate kot podlago za te spremembe je edina stvar, ki je lahko narejena na 

podlagi tega je uskladitev z Zakonom o gospodarskih druţbah, kar pomeni in to piše tudi v 

mnenju Ministrstva za finance, ki smo ga dobili na Komunalo Kranj, da je vse, kar je v skladu 

s tem zakonom treba narediti, uskladiti imenovanje direktorja z Zakonom o gospodarskih 

druţbah. To na primeru podjetja, ki ima nadzorni svet pomeni da to podjetje, da direktorja 

imenuje nadzorni svet. Tako da to absolutno ne more biti pravna podlaga za vse kar peljete 

tukaj. Je, definitivno se druţbeniki v pogodbi lahko odločijo tudi drugače ampak to je vaša, 

politična odločitev in noben zakon tega, kar zdaj delate ne zahteva. Mnenje Ministrstva za 

gospodarstvo prav tako temu pritrjuje in piše tudi da bodo verjetno druţbeniki pri presoji o 

tem ali bo druţba imela nadzorni svet ali ne, kot relevantne dejavnike najverjetneje upoštevali 

število nalog, ki jih bo opravljal na podlagi ZGD 1 oziroma druţbene pogodbe organ nadzora. 

Zdaj pri nas bo to očitno skupščina, ker je postopek sklicevanja skupščine določen v Zakonu o 

gospodarskih druţbah, skratka vas bo zelo omejeval pri tem, kar bi nadzorniki nekega 

podjetja lahko delali. V gradivu nadzornega odbora, ki smo ga tudi prejeli imate mnenje 

Zdruţenja nadzornikov Slovenije, pa bom prebrala zadnji odstavek. »Ukinitev nadzornega 

sveta je torej lahko zakonita, če pristojnosti zbora ustanoviteljev ne posegajo v kogentne 

pristojnosti skupščine. Nikakor pa ni skladna z dobro prakso korporativnega upravljanja 

druţb, niti z dobro prakso upravljanja druţb v drţavni lasti.« Bom še enkrat to prebrala 

»Nikakor pa ni skladna z dobro prakso korporativnega upravljanja druţb, niti z dobro prakso 

upravljanja druţb v drţavni lasti. V praksi je to tudi dokaj presenetljiva poteza, saj v tem 

primeru ţupani kot zakoniti zastopniki druţbenika prevzemajo pristojnosti in odgovornosti za 

objektiven in neodvisen nadzor. Zato je razlaga, da ukiniti, ukinitvi nadzornega sveta botruje 

ţelja po laţjem vplivu na druţbo in laţjem sprejemanju odločitev, lahko vprašljiva. Odsotnost 

nadzornega sveta bi lahko v določeni meri zmanjšala nadzor druţbenikov nad poslovanjem 

druţbe, saj kot ugotovljeno zgoraj, druţbeniki na skupščini ne bodo mogli enako učinkovito 

opravljati nadzora nad poslovanjem druţbe kot dober nadzorni svet.« Se pravi, absolutno 

imate to pravico, ker boste nase vzeli politično odgovornost za to, ţelela pa bi vas opozoriti, 

ker bodo v nadaljevanju teţave, da tisti, ki boste to podprli odgovarjate vsem Kranjčankam in 
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Kranjčanom za to, kar boste podprli, jaz pa ţelim, da se v zapisniku te seje to kar sem zdaj 

povedala dobesedno navede. Imela bi pa še eno vprašanje v zvezi s sejninami članom, tistim, 

ki bodo člani skupščine. Jaz ne najdem pravne podlage za to, da člani skupščine te sejnine bi 

dobivali in me zanima kako nameravamo, ker to v nobenem tem aktu ni urejeno, ZGD tega ne 

dopušča, kot je pa meni znano pa se sejnine trenutno izplačujejo. Ugotovila sem to na podlagi 

tega, ker sem ţelela od komunale ob zadnjem sklicu seje dobiti stroške skupščine. Seveda sem 

pričakovala, da bom dobila stroške za notarja oziroma notarko, ki je mogla biti prisotna, za 

odvetnika, ki je bil na skupščini prisoten pa tistega odvetnika je plačala občina Kranj, zato 

bom enkrat v nadaljevanju bi ţelela vedeti koliko je to stalo in hkrati s tem sem ugotovila, da 

je največji strošek sklica skupščine so bile sejnine. Kot nadzorniki mislim, da smo 

obravnavali dva letna poročila tega podjetja in seveda v poročilu pod sejnine in stroški uprave 

so lahko navede, so lahko navedene samo plače direktorja oziroma uprave, če bi jih bilo več 

in nadzornega sveta. Potem jaz ocenjujem, da so te sejnine nezakonite, tako da jaz bi mogoče, 

če smo sposobni danes dobiti odgovor kako bomo to rešili, če ne pa pač takrat, ko boste to 

sposobni. Zdaj bi vas pa še ţelela seznaniti s tem, da so od petih predstavnikov občine Kranj v 

nadzornem svetu trije predstavniki odstopili, jaz sem povedala da, ţe takrat,  ko se je vse tole 

začelo sem zelo razmišljala o tem, da bi tudi naredila to, pa se meni osebno zdi to zelo 

neodgovorno dejanje v tem, da v tem trenutku, ko nas v bistvu bi čakala še potrditev 

poslovnega poročila za leto 2010. Tako da Mestna občina Kranj ima zdaj v nadzornem svetu 

samo še dva predstavnika, ostali so odstopili. Seveda dokler niso razrešeni na način, ki je 

določen, po moji oceni so, ostajajo člani nadzornega sveta, tako da ostala sva gospod Štefe in 

jaz. Kot pa ţe rečeno, bom pripravila pisno poročilo z vsemi temi prilogami, ki ga bom 

posredovala vam in tudi javnosti. Hvala. 

 

Bojan Homan: 

Hvala. Odgovor bomo pripravili, ko bomo to sposobni, gospod Štefe se je prijavil. 

 

Mag. Drago Štefe: 

Hvala lepa. No slišali ste, da sem tudi jaz član nadzornega sveta in ne bi jaz hvalil nadzorni 

svet, samo povem pa naslednje številke. Ko smo prišli v nadzorni svet je imela komunala 

milijon pa pol izgube, danes je skoraj milijon dobička. Moje prizadevanje in pa tudi 

prizadevanje tega nadzornega sveta je bilo korektno, samo z enim samim ciljem, da komunala 

pridobi na ugledu, da izboljša svoj produkt in svojo bom rekel, svojo nalogo in da poskušamo 

z boljšo nalogo in z ne preveč povišanimi cenami delati v korist Kranja. To je bil naš cilj 

prvič. Drugič ta nadzorni svet je ţe na svoji drugi seji ugotovil, da se to lahko naredi, kar se, 

kar je zdajle govorila gospa Alenka. Mi smo ţeleli imeti natančnejšo pristojnost in ne vem 

zakaj ni moglo priti do razgovora s svetom ustanoviteljev, čeprav smo to ţeleli. Tretja zadeva 

bi pa čisto jasno povedal, stvar ne bo popolnoma nič cenejša. Še to, ko sem izvedel, da so 

člani skupščine dobivali sejnino, mi smo dobivali majhno sejnino, sploh se nismo o tem 

zanimali in to je meni pravzaprav čudna praksa, ki jo ne poznam od nikjer. In četrtič lahko 

mirno rečem, da bo upravljanje mnogo teţje. Nadzorni svet se lahko sestane v dveh, treh 

dnevih, skupščina ima proceduro in ne vem ali so tisti ljudje, ki so to tako hiteli imeli v vidiku 

ali ne, predvsem me pa moti nekaj, da me nekdo gleda v oči pa mi laţe. To me pa ţali, zato 

bom tudi proti. 

 

Bojan Homan: 

Hvala, Kristan Jure, prosim. 
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Jure Kristan: 

Ja se bom še jaz oglasil no. Tudi kot nekdanji član nadzornega sveta komunale Kranj. Zdaj 

tukaj bi dal pač samo mogoče eno repliko gospodu Štefetu no, da gotovo zaradi nadzornega 

sveta pač podjetje danes nima dobička ampak pač ima podjetje neko pozitivno bilanco pač 

tudi po, po sistemu dviga cen. Vsi vemo, da je to javno podjetje, načeloma pač poloţnice 

vsako gospodinjstvo dobi in vsako gospodinjstvo ve kakšno poloţnico dobi. Kot drugo tudi, 

mislim jaz lahko rečem, da kot nadzorni svet smo nekako pregledovali, se pravi poslovanje 

podjetja, je pa zadeva mislim čisto ţe v prejšnjem mandatu sem bil član nadzornega sveta 

Komunale Kranj. Določene pristojnosti so bile nejasne nadzornega sveta, tudi dobili smo se z 

bivšim ţupanom oziroma občinsko upravo, vemo kako je bilo takrat glede imenovanja pač 

direktorja in ponovljen razpis in tako dalje. Na koncu je skupščina podjetja odločala in jaz 

pravim, načeloma sem se oziroma vsi ţupani kot predstavniki občin oziroma lastnikov so se 

pač odločili za, za spremembo odloka in jaz sem pač glede tega odloka oziroma ga podpiram 

oziroma te spremembe. Konec koncev je podjetje javno podjetje. Vemo da je tudi z, z 

spremembo tega zakona, kjer se je vsa komunalna infrastruktura prenesla v lastništvo nazaj 

lokalnim skupnostim, se pravi resnično komunala pač izvaja tekoče zadeve. Večjih teh zadev, 

kakor je imela včasih investicijsko vzdrţevanje, pač to mora dobiti priglasitev občini in tukaj 

jaz več kot transparentno delovanje kadrovske zadeve so tako ali tako od drugje in tudi ne 

moramo vplivati. Jaz mislim da ali imamo nadzorni svet ali ne ampak pač odločitev je bila o 

temu narejena. Imamo svet ustanoviteljev, potem bomo imeli skupščino tako da, jaz mislim  

in tudi revizijske sluţbe se pravi notranje revizijsko sluţbo občine tako da jaz ne vidim tukaj 

nobene bojazni. Ţupani bodo lahko naloţili oziroma pač predstavniki v skupščini direktorju 

določene naloge, preglede, vse te zadeve in bo moral poročati. Tako da tudi vi kot mestni 

svetniki bomo lahko kdaj izpostavili vprašanje, tako da jaz ne vidim tukaj nobene bojazni ali 

imamo nadzorni svet. Hvala. 

 

Bojan Homan: 

Hvala, svetnica Bratuškova, je, Alenka. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

Mislim, jaz bom samo toliko replicirala. Odločitev še ni bila sprejeta, da ne bo dvoma, ne, 

danes bo odločitev sprejeta kako in kaj in tisti, ki boste za, ne morete reči, je bila odločitev 

sprejeta. Bo, na podlagi vaših glasov odločitev sprejeta in namesto tega, da bi se štiri mesece 

ukvarjali s tem ali lahko, glede na pozitivno poslovanje komunale se ukvarjamo s tem ali 

lahko zniţamo ceno, da bodo poloţnice naših občanov kaj niţje, se mi, se vi ukvarjate 4 

mesece ţe sami s sabo kako boste reorganizirali in po moji oceni, pa prosim da tudi to piše v 

zapisniku, ker se bo zelo kmalu pokazalo, zapletlo poslovanje Komunale Kranj, nadzor nad 

poslovanjem bo slabši, ampak ko boste to ugotovili, bo pot nazaj veliko teţja, ker tudi za pot 

nazaj je treba najti enako soglasje. Poleg tega, je pa tako, kot sem ţe na začetku povedala zdaj 

pa bom s komunalo zaključila, zavajate, da zakon zahteva te spremembe. To ni res. To je 

preprosto vaša volja in odločitev, da ukinete nadzorni svet. Zakon je zahteval samo to, da bi 

imenovanje direktorja pri podjetju, ki nadzorni svet ima, bila v pristojnosti nadzornega sveta. 

Tako kot pri vseh ostalih normalnih gospodarskih druţbah. Jaz mislim, da vas tukaj noter sedi 

kar nekaj, tako lastnikov, tako lastnikov, kot direktorjev kakšnega podjetja, pa bi bila zelo 

vesela, če mi kdo pove katera od teh podjetij nima nadzornega sveta.  

 

Bojan Homan: 

Hvala, svetnik Velov pa potem spet Kristan. 
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Igor Velov: 

Ja, takole lahkotno je bilo rečeno, sej komunala če ima mestni svet, ali pa, nadzorni svet, 

hvala za popravek, je to tako, saj je skoraj vseeno. Ja. Če bi to bil tako osamljen dogodek v 

zvezi s tem nadzorom, bi še to verjel, če pa gledamo v luči tega, da imamo kadrovsko 

koalicijo, kadrovsko komisijo koalicije, tako imenovani KVIAZ in razmerje 4 : 1 v 

nadzornem odboru v korist koalicije, ne nazadnje smo danes sprejemali volilno komisijo, kjer 

so vsi ostali, razen predstavnik občine in sodišča iz vrst koalicijske stranke, to pa me skrbi. 

Seveda bom glasoval proti. 

  

Bojan Homan: 

Hvala, svetnik Kristan. 

 

Jure Kristan: 

Poglejte gospod Velov, jaz mislim, da ne smemo pozabljati pri vsej tej zadevi, da v skupščini 

je še pač ţupani ostalih občin in ne glede na to, ali imajo pač 7 %, 6, 8 kolikor jih imajo, 

imajo pač tudi nek svoj glas, pač če se bo nekdo na primer ţupan Cerkelj, mu nekaj ne bo 

všeč, bo tudi ne vem gotovo katerim izmed medijev in se posvetoval prej z ostalimi člani 

skupščine. Kot drugo bi pa še poudaril, se pravi nek odgovor dal nazaj gospe Bratuškovi, jaz 

mislim, da tukaj nismo zato, da zdaj govorimo o cenah, ki jo plačujejo naši, naši prebivalci 

mestne občine Kranj, ker vsi vemo, da to ceno je v veliki meri tudi drţava, zaradi tega, ker ni 

poskrbela za to kar bi morali ţe imeti, se pravi neko deponijo, deponijo na Gorenjskem, kar bi 

pomenilo in sortirnico in vse te zadeve. Tako da s tem bi mi zniţevali cene. Vemo, da imamo 

pač stare vodovode, investicijskih stroškov je ogromno in to bo treba nekako pokriti. Jaz 

pravim, poglejmo samo primer, ne vem, imamo rezanje in košenje, ne vem, na Planini, 

Vodovodni stolp. Pač to občina plačuje. Zakaj ne bi, zakaj ne bi, ne vem, na primer, čisto moj 

predlog, 1 EUR ali 2 EUR po stanovanju obračunavali tudi pač tem krajanom, ki tam 

stanujejo. Zakaj morajo pa ljudje, ki v individualnih hišah, imajo pa pač vse pač sami, vrtove 

in tako dalje. Pač nismo nekako enakopravni. V individualni hiši bistveno več plačujejo za 

komunalo, kakor v bloku. Če pogledamo priključna števnina pri vodovodu je zelo velik 

strošek pri temu ampak v bloku se razdeli števnina na toliko in toliko stanovanj, seveda so 

večji premeri priključkov, v hiši imaš pa še vedno df 20, df 25. Pač če pogledamo po cenikih, 

tako da jaz mislim, da te cene, te cene to je pač drţava naj se odloči kje bo na Gorenjskem 

deponija, drţava naj nam pomaga in naj nam odobri se pravi projekte za katere pač planiramo 

v naslednjih letih toliko in toliko sredstev in jaz upam, da bo to čim prej prišlo. To je ena 

izmed rešitev in kasneje tudi s tem dobimo niţje obratovalne stroške vseh objektov, kar se tiče 

tega, ker vemo, da veliko vode je tudi črpane in odpadne vode, elektrike in vse ostale, se pravi 

obratovalni stroški, kar se bo kasneje kazalo tudi lahko na poloţnicah. Tako da če imamo pa 

neko pač stroškovno ceno, jo moramo pač doseči na ţalost, na ţalost s poloţnicami, zdaj je 

lahko tudi 40 EUR. 

 

Bojan Homan: 

Hvala, na vrsti je svetnik Boštjančič, potem svetnik Frelih pa gospa Bratuškova. 

    

Stanislav Boštjančič: 

A se slišimo? Namreč moram reči takole, ne ţupani po teh predpisih ne morejo biti člani 

skupščine, oni so lahko člani sveta ustanoviteljev, člani skupščine pa ne morejo biti. Ravno 

zaradi tega, da ne bi sami sebe kontrolirali. To pomeni, da imajo potem, bi človek rekel, 

zakonodajno in izvršno oblast v rokah. To je namenoma in je, ţupan ne more biti tam. Drugič 

kar bi rad povedal, je zadeva taka, da seveda ta zakon, ki je spremenil ta člen, je spremenil 
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…., ni nič povečal vlogo… ustanovitelja… vlogo ustanovitelja, je pa res in ima Alenka tukaj 

prav, da je seveda vprašanje nadzornega sveta imeti ali ne imeti seveda predvsem politična 

odločitev. Pravno je utemeljena, je pa politična odločitev. Popolnoma ima tukaj Alenka prav 

in takrat se jaz spomnim razprave na mestnem svetu, smo rekli, da je treba povečati vlogo 

mestnega sveta v odnosu do komunale, ker je komunala tako občutljiva stvar, ki največ 

občanov prizadene in na mestnem svetu….in so ti predpisi v zvezi s komunalo tako narejeni. 

Član skupščine in tudi v pogodbi tako piše, mora obvezno poročati in iskati predhodno 

mnenje glede bilance, glede vseh stvari in tako naprej, v mestnem svetu. To se pravi, vloga 

mestnega sveta je zdaj bistveno bolj poudarjena, kot je bila v dosedanjih predpisih in seveda 

bomo morali mi na to biti pa pozorni. Tisti, ki bo pač naš član, v tisti skupščini, če ne bo v tej 

funkciji glasoval, kot mi vemo, da je prav, ga je treba takoj zamenjat, nič parlamentizirati 

okrog tega pa se ne vem kaj iti. Če ne bo izglasoval predloge, da bo mestni svet tekoče 

vključen v vsej problematiki komunale in vseh teh stvareh, potem ne more biti več 

predstavnik tega mestnega sveta tam. Vemo pa, da ima Kranj, če odkupi še en deleţ, ¾ deleţ, 

¾ deleţ so pa, je pa pomeni, da lahko odloča o praktično vseh stvareh pomembnih za 

komunalo na skupščini. O teh predpisih odloča skupščina seveda s  … Seveda 100 % je pa 

potem…gospodarska druţba, ki pa velja podrejeno v odnosu, kjer velja zakon o gospodarskih 

javnih sluţbah. Primarno zakon o gospodarskih javnih sluţbah,… tisto, kar ta zakon ne 

ureja….Tako da se meni zdi, da je mogoče za Alenko res malo hudo, da se je pač prizadevala 

in je v nadzornem svetu tole svojo vlogo brez dvoma odigrala, ampak s stališča mestnega 

sveta pa mislim, da bi bil nadzorni svet samo še en dodaten element….če mi pred skupščino 

neko stališče…na komunalo lahko vplivamo direktno. Zato se  meni od vsega začetka ni zdelo 

problematično imeti nadzorni svet ali ne imeti nadzorni svet….. 

 

Bojan Homan: 

Hvala, podţupan Frelih. 

 

Mag. Janez Frelih: 

Hvala za besedo. Namreč omenjeno je bilo, da je ta zakon določil samo uskladitev 

organiziranje komunalnih podjetij z Zakonom o gospodarskih druţbah. Vemo pa, da je 

Komunala d.o.o., ni delniška druţba in za d.o.o. ni predpisan, ni obvezen nadzorni svet in 

odkar je v komunali nadzorni svet, ta ni imel nikdar funkcijo nadzornega sveta, kot ga ima 

nadzorni svet skladno z Zakonom o gospodarskih druţbah. Nikdar nadzorni svet v komunali 

ni določal direktorja, ni potrjeval zaključnih računov, ni poročal, nikdar ni poročal v tem 

svetu, čeprav so bili predstavniki iz tega sveta v nadzornem svetu komunale. Ne poznam 

zadnja 4 leta. Ali sta kdaj kot predsednica nadzornega sveta poročala o delovanju komunale 

temu svetu? Kar pomeni, če gledamo iz tega vidika je točno to, kar je Stane tu omenil, da je tu 

pri sedanji novi vlogi in novem koncipiranju komunale to nepotreben organ. Jaz sem bil nekaj 

časa v nadzornem svetu komunale in smo se ţe takrat počutil, kot nepotrebni, ker nismo 

nikdar odločali skladno z Zakonom o gospodarskih druţbah, tako kot predpisuje zakon 

nadzorni svet, in smo bili le nek filter, da smo poročali takratnim lastnikom. Čisto nič 

drugega. Zato bom tudi glasoval za te spremembe. Hvala lepa. 

 

Bojan Homan: 

Hvala, svetnica Bratušek. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

Ja, se absolutno strinjam, da …..samo vprašajmo ali je prav da ga ukinjamo ali bi mu morali 

dati naloge takšne, kot mu po Zakonu o gospodarskih druţbah pripadajo. Bom zdaj 

namenoma omenila, če je tako priročno, da nadzornega sveta ni, ne vem čisto dobro, bil ste 
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dolgoleten direktor Domplana in mislim, da eden izmed največjih, je d.d. OK, potem vzamem 

to nazaj. Ampak tudi jaz ne poznam d.o.o.-ja več, ki ima več lastnikov in ne bi imel 

nadzornega sveta. Ampak pustimo to ob strani. To kar je povedal Jure v zvezi z, kaj bi lahko s 

tem, kar ima komunala preseţek, se absolutno strinjam, da bi takšne debate morale biti debate 

s katerimi 

 

Bojan Homan: 

Prosim za mir. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

Bi se ukvarjali zadnja 4 meseca. Ne da se 4 mesece ukvarjate sami s seboj in kam se bo kdo 

posedel in kam je treba katerega ukiniti, to bi bila absolutno prava debata in se strinjam s tem, 

kar je povedal. Zdaj pa res samo še za konec. Da ne govorim tako na pamet. Ko se je vsa ta 

de…(se ne sliši) sem povedala, da na skupščini te dokumenti ne smejo oziroma ne morejo biti 

sprejeti, dokler občinski sveti tega ne potrdijo. Takrat so tukaj vehementno zatrjevali seveda, 

da nimam prav. Na skupščini se je izkazalo, da sem imela absolutno prav in da je skupščina 

morala sprejeti dodaten sklep, da sprejeti sklepi stopijo v veljavo, ko bodo sprejeti odloki v 

vseh občinah. Skratka tukaj ste nas prvič hoteli malo okoli prinesti. Drugič, ko sem zatrjevala, 

da ţupani ne morejo biti člani skupščine je pravnik, ki je bil prisoten s strani občine na 

skupščini prav tako trdil, da ne vem kaj govorim in da nimam prav. Danes vam je še gospod 

Boštjančič potrdil, da je to dejstvo. In primer, da vsa gradiva bodo morala iti na občinski svet. 

Zdaj si predstavljajte, pogodbe, ne vem kakšno vrednost bo skupščina določila ampak potem 

tudi vse te pogodbe, preden jih bo skupščina lahko potrdila bodo prišle na mestni svet, s 

čemer jaz nimam problemov, samo predstavljajte si operativno delovanje podjetja, tega 

organa, sklic skupščine še enkrat,  je pa zelo natančno določen in tudi spremembe 

dokumentov. Skratka mi bomo dobili pogodbo, ugotovili, da je v tej pogodbi sta dve besedici 

napačni, zelo teţko bo naše podjetje tako funkcioniralo. Absolutno pa se zaradi naših občank 

in občanov ţelim, da bi tudi na tak način funkcioniralo vsaj tako dobro, kakor je zadnji dve 

leti, sem pa zelo skeptična. 

 

Bojan Homan: 

Hvala, podţupanja Nada Mihajlović. 

 

Nada Mihajlović: 

Hvala za besedo. Saj nisem se niti mislila prijaviti na tole diskusijo o komunali, pa vendarle 

če se spomnim predhodne točke, to je proračun, je največje breme tega proračuna pravzaprav 

izvajanje komunalnih dejavnosti znotraj mestne občine Kranj. Projekt CERO, projekt GORKI 

ampak se vprašam, vprašani smo bili kaj je s projektom CERO, ker v projektu proračuna ga 

skoraj ni zaznati ampak če bi funkcionirala ta komunala malo drugače, bi mogoče bila tudi 

kakšna postavka, pa rešeno tudi MBO, ali pa še kaj drugega. Potem bi se spraševali zakaj je 

proračun še za kakšen milijon večji. Ampak tudi GORKI je problem nedefiniranega projekta, 

vsaj tako da jaz zaznavam. Bi pa se še na nekaj oslonila. Na prejšnji seji smo dobili očitek, 

vsaj tudi indirektno je bilo postavljeno vprašanje meni, da ima samo mestna občina Kranj, kot 

člana skupščine ne-ţupana. Zdaj poslušamo neko, malo drugačno zgodbo pa vendarle, ja 

ampak ţupan ni relevantna stvar za skupščino, ampak mi bi morali imeti tukaj, poslušati o 

delovanju komunale in dobiti neko informacijo, svetniki pa vendarle, mislim da imamo zelo 

malo pojma kako funkcionira komunala. Hvala. 
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Bojan Homan: 

Hvala, prosim, prijava, niste bila imenovana, ali ste bila imenovana. Lahko razpravljate, se 

prijavljate na razpravo, ja v redu, imamo zdaj naprej, gremo naprej, svetnik Fekonja. 

 

Beno Fekonja: 

Meni je škoda, da zdaj ustvarjamo neko vojno polje, glede na to, da smo slišali koliko zaslug 

naj bi imel nadzorni odbor v zadnjih dveh letih, da se od njega ne poslavljamo na lep način, 

pa rečemo hvala, ker smo imeli tak nadzorni odbor in naj bo vzgled tudi novi ureditvi ….Pa 

vseeno upam, da niste resno mislili, ko ste govorili o tem, da zaradi nadzornega odbora to 

poslovanje… vemo da imamo tudi enkratnega direktorja, da imamo še eno ekipo zadaj in zdaj 

lahko rečemo, da so se stvari pribliţno uredile v tem času. Zdaj kaj me v tej razpravi, pa sem 

zadnjič tudi kar poslušal, pa zdaj spet, najbolj moti. Pogovarjamo se, kot da ukinjamo nadzor 

in nadzora več ne bo. Samo prenašamo ga. Torej neko funkcijo prenašamo iz nečesa in spet bi 

se lovil na vaše začetne izjave, do zdaj nadzor ni imel neke javno opredeljene jasne funkcije. 

Bila je zamegljena in v tem času ste odlično delali. Ne bom spraševal kako bi delali, če bi bilo 

vse razmegleno in da vam bi bilo vse jasno. Na koncu koncev danes se kot večinski lastnik 

odločamo o nekem novem upravljanju, kjer končno postavljamo neko jasno funkcijo med 

enim in drugim organom in se odločamo o temu, da neke stvari prenašamo na mestni svet. 

Strinjam se, da imamo verjetno kakšno zadevo v smislu laţjega ali pa teţjega poslovanja 

oteţili ampak po drugi strani pa je ravno povečan vpliv mestnega sveta na direktno poslovanje 

komunale seveda tisti, katerega pač bom danes odločal in bom glasoval za. 

 

Bojan Homan: 

Hvala, svetnik Pintar. 

 

Matej Gal Pintar: 

Hvala za besedo. Jaz imam samo eno vprašanje tukaj. Prej pri draţbi ste sami rekli, da mnenje 

Ministrstva za javno upravo in zakon, mnenje Ministrstva za finance in zakon imata 

utemeljene podlage in da je tudi vaše mnenje nad zakonom, zdaj me pa zanima tukaj glede na 

to, da zakon tudi ne zahteva tega, če je tudi občinsko mnenje in mnenje občinske uprave nad 

zakonom. Lahko mi ga pisno pošljete. Hvala. 

 

Bojan Homan: 

Hvala, svetnica Bratuškova. 

  

Mag. Alenka Bratušek: 

Ja, jaz bom pa samo dodala še, da tudi sama upam, tudi sem povedala, da bo poslovanje 

komunale še naprej tako transparentno, kot je bilo v zadnjih dveh letih. Če se boste spomnili, 

smo zaradi zahteve takratne opozicije o imenovanju direktorja razpravljali mislim da kar ene 

par krogov s svetniškimi skupinami. Jaz upam, da se bo potem ta praksa kvečjemu še ojačala, 

gospo Mihajlović pa ne bom vprašala ampak verjetno kot podţupanja ve, da za investicije v 

komunalno infrastrukturo ni zadolţena komunala ampak občina. Tako da ne vem v katerem 

smislu bi lahko komunala bom rekla vam, pomagala, pa verjamem, da vam bo, ker sama 

ocenjujem tudi tega direktorja, pa kakorkoli smo ga izbrali, kot dobrega. Tako da veliko sreče 

vsem na tej vaši izbrani poti, ko pa bodo nastali problemi, bom pa tudi ta zapisnik, ki bo 

potegnila ven, pa boste videli, da sem na ţalost tudi tretjič v tej zgodbi imela prav. 

 

Bojan Homan: 

Hvala, replika ja. 
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Nada Mihajlović: 

Jaz mislim, da iz mojega izvajanja je bilo jasno, da če bi bila komunala strokovno sluţba 

občine, bi imeli projekt CERO mogoče umeščen tudi v ta proračun. Hvala.  

 

Bojan Homan: 

Hvala, ni več razpravljavcev, zapiram razpravo in prehajamo na glasovanje, glasujemo o dveh 

sklepih.  

 

SKLEP: 

 

1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju 

javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. – druga 

obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 25 PRISOTNIH: 20 ZA, 4 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

SKLEP: 

 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa 

MOK ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za 

izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o. – druga 

obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 28 PRISOTNIH: 20 ZA, 8 PROTI, 0 VZDRŢAN). 

 

Predsedujoči,  podţupan Bojan Homan je prisotnim predstavil Boštjana Gradišarja, novega 

vodjo oddelka za okolje in prostor. 

 

 

7. ODLOK O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE ZA 

DOBAVO TOPLOTE IZ KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO V PODRUŢNIČNI 

ŠOLI BESNICA IN PRIPADAJOČIH ŠOLSKIH OBJEKTIH TER NAMESTITEV 

DRUGIH ALTERNATIVNIH VIROV ENERGIJE ZA PROIZVODNJO 

ELEKTRIČNE ENERGIJE  – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

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

da je bila v preteklem letu sklenjena pogodba s podjetjem Tehnik, da v Besnici zgradi 

telovadnico. V delu pogodbe se je MOK zavezala, da bo prevzela izgradnjo kotlovnice za 

lesno biomaso. V predloţenem odloku so vsi elementi potrebni za izvedbo javnega razpisa za 

izbor koncesionarja. Ideja je, da poleg kotlovnice koncesionar zgradi tudi sistem za 

proizvodnjo električne energije, konkretno fotovoltaika, ki jo je moţno namestiti na streho. 

Poudaril je še, da so svetniki na mizo prejeli dodatno gradivo, v katerem so povzete vse 

pripombe komisij, predvsem statutarno pravne komisije. Ocena je, da pripombe niso bistvene, 

zato so povzete v celoti. Predlagal je, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Stališča komisij: 

 

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

gospodarsko infrastrukturo, komisija za gospodarstvo in komisija za krajevne skupnosti. 
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Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, podţupan Bojan Homan na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

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

kotlovnice na lesno biomaso v podruţnični šoli Besnica in pripadajočih šolskih objektih ter 

namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije po 

skrajšanem postopku.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

8. ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE TER 

PADAVINSKE VODE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ – 1. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podala Mojca Kobentar, vodja poslovne enote Kanalizacija in čistilne 

naprave, Komunale Kranj in povedala, da je bil veljaven odlok sprejet leta 2004. Predpisi pa 

so se v letih 2006 in 2007 toliko spreminjali, da je potrebno sprejeti nov odlok, ki bo usklajen 

s temi predpisi. V tem odloku so bolj natančno določene obveznosti za izvajalce gospodarske 

javne sluţbe in za uporabnike. Določena je obveza najmanj enkrat na 4 leta je potrebno črpati 

greznične gošče in muljev iz malih komunalnih čistilnih naprav oziroma uporabniki, ki imajo 

male čistilne naprave morajo pridobiti oceno obratovanja od izvajalca gospodarske javne 

sluţbe. Določen je način oblikovanja cene, ki je sedaj oblikovan iz fiksnega dela cene in 

variabilnega dela cene. Fiksni del predstavlja omreţnina, ki jo javno podjetje občini lastnici 

nakazuje kot letno najemnino. Natančneje pa so tudi opredeljeni infrastrukturni objekti in 

naprave. 

 

Stališča komisij: 

 

Odlok so obravnavale Komisija za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo, 

Statutarno pravna komisija, Komisija za gospodarstvo, Komisija za krajevne skupnosti in 

Komisija za kmetijstvo. 

 

Razprava: 

 

Jure Kristan: 

 Izrazil je upanje, da bo šlo pri projektih vse gladko za MOK, tudi v odloku so letnice 2015 

in 2017, ki so zelo blizu. Apeliral je na politične stranke, ki so na drţavni ravni v koaliciji, 

da maksimalno podprejo projekte, ki so za Kranj izrednega pomena. Povedal je, da upa, 

da bodo ministrstva in ostali resorji, ki pokrivajo te zadeve sodelovali maksimalno, 

predvsem zaradi rokov. 

 

Bojan Homan, podţupan: 

 Pojasnil je, zakaj je zamudil na sejo. Ta dan je imel teţko nalogo, ker so iz Ministrstva za 

okolje in prostor prišli »juspersi«, to je skupina, ki preverja projekt Gorki. Za zagovor 

projekta so imeli termin eno ure, zasliševali pa so kar 2 uri, morali so zagovarjati nekaj 

napačnih odločitev iz preteklega mandata in jih raztolmačiti. Za enkrat je odprta 

kapaciteta čistilne naprave iz 120 populacijskih enot na 95.000 populacijskih enot in 

objekt čistilne naprave so oklestili za pribliţno 8 milijonov, tako da bo cena čistilne 

naprave okrog 24 milijonov, gotova naj bi bila do leta 2014. Pri projektu je bilo potrebno 
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razlagati zakaj se iz Bitenj črpa nazaj v Kranj, zakaj ne gre gravitacijsko naprej v Škofjo 

Loko. Do 25. maja je čas, da se odda vlogo, če pa se ta rok zamudi, ne bo denarja. 

Poudaril je še, da je bilo v preteklosti narejeno premalo. 

 

Vlasta Sagadin: 

 Opozorila je na globe za fizične osebe in na to, da je kanalizacijsko omreţje ponekod 

dotrajano, da lahko prihaja do teţav pri vzdrţevanju oziroma rednem čiščenju oziroma 

dostopu do kakšne kanalizacijske naprave. Menila je, da je nekorektno, da bi bil 

posameznik zaradi tega kaznovan. Menila je, da bi bile take določbe dobrodošle, če bi šlo 

za urejeno in ne-dotrajano omreţje. Ker pa je ponekod ţe zelo dotrajano pa se breme 

naloţi samo posameznikom. Drugače je podprla odlok. 

 

Stanislav Boštjančič: 

 Povedal je, da so na sankcioniranje opozorili ţe na statutarno pravni komisiji, da ne 

morejo biti v 65. členu navedeni samo členi ampak posamezni odstavki, kar bo moral 

predlagatelj popraviti. 

 

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

 

SKLEP: 

 

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

območju Mestne občine Kranj – prva obravnava. 

 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 

 

 

9. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM 

NAČRTU REVITALIZACIJE STAREGA MESTNEGA JEDRA KRANJA – 1. 

OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo sta podala Boštjan Gradišar, vodja oddelka za okolje in prostor in Tomo 

Globočnik iz podjetja Domplan Kranj in povedala, da se je s spremembami začelo v januarju 

2011, s sprejemom Sklepa o začetku priprave. Osnutek sprememb je bil poslan nosilcem 

urejanja prostora. Dobili so skoraj vse smernice in računajo, da ne bo vsebinskih zadrţkov 

glede na predloţeno vsebino. V starem zazidalnem načrtu obstaja 37 karejev, v tem primeru 

pa gre za spremembo štirih in sicer karejev 10, 11, 23 in 29 z objekti Prešernova 6, 

Tavčarjeva 41 in Cankarjeva 2. V teh sklopih je zdajšnji program neustrezen ali pa ukinjen. 

Kare 11 je stavba na Prešernovi 6, v kateri investitor ţeli poslovno pritličje spremeniti v druge 

poslovne vsebine – lokale, zgornja nadstropja pa v apartmaje. Na kareju 10 na primer stavbe 

sploh ni več, investitor pa si je na tej lokaciji zamislil manjši hotel. Kare 23 je objekt na 

Tavčarjevi 41, v katerem je trenutno še študijska knjiţnica, sklop naj bi se namenil 

stanovanjskim, trgovskim in storitvenim dejavnostim in dejavnostim splošnega druţbenega 

pomena. Enako vsebino se namenja kareju 29, stavba na Cankarjevi 2, kjer je bila včasih 

Gradbena šola, vendar glede na utesnjenost lokacije naj tam ne bi bili stanovanjski objekti. 

 

Stališča komisij: 
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O odloku so razpravljale komisija za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo, 

komisija za turizem, komisija za gospodarstvo, statutarno pravna komisija, komisija za 

krajevne skupnosti in komisija za kmetijstvo. 

 

Nataša Robeţnik, predsednica komisije za turizem je povedala, da se je s tem seznanila in 

načelno soglašala, ker se popravljajo zadeve za nazaj, za vnaprej pa ţelijo, da se čim prej 

pripravi OPPN za staro mestno jedro, in čim prej celostno pričeti z reševanjem, da ne bodo v 

mestu, tako kot trenutno kaţe samo hoteli in hostli.  

 

Razprava: 

 

Alojz Gorjanc: 

 Predlagal je, da se pogleda, če je moţna rešiti prostorsko stisko Glasbene šole s kakšnim 

od naštetih objektov, ker graditev nove trenutno ni mogoča. Ena od moţnih lokacij bi 

lahko bila tudi sedanji Delavski dom, ki se bo s selitvijo knjiţnice v prostore Globusa 

izpraznil. 

 

Mag. Drago Štefe: 

 Povedal je, da so na komisiji za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo 

opozorili, da je pri projektu potrebna previdnost zaradi prometa. Prosijo, da se promet 

natančno prouči in predlaga več rešitev. Poudaril je, da je staro kranjsko jedro ponesrečen 

prevod iz germanistike in da je pravilno stari Kranj, ki je zamejen s kanjonom Kokre in 

Save in z mestnimi vrati. Prosil je, da se to spremeni tudi v odloku. 

 

Vlasta Sagadin: 

 Poudarila je, da kare 11 ţe deluje tako, kot je napisano, kare 23 pa je v lasti ţupnije Kranj 

in le ta se bo morala drţati namembnosti, ki bo določena. Ţelela je, da so odprti za 

storitvene dejavnosti, gostinske, stanovanjske in predvsem dejavnosti splošnega 

druţbenega pomena. Glede prostorov za rešitev prostorske stiske Glasbene šole je menila, 

da je ena od moţnosti tudi stavba na Cankarjevi 2, v Delavskem domu pa lastništvo še ni 

urejeno, zato je teţko nekaj načrtovati, če še lastniško ni urejeno. 

 

Mag. Hermina Krt: 

 Podprla je razvoj starega Kranja, opozorila je na problem parkiranja, ki se ţe sedaj 

pojavlja. Ţelela je vedeti kakšna je rešitev, ki jo je Domplan pripravil glede parkiranja v 

razširjeni lokaciji, kjer naj bi bil hotel. 

 

Evstahij Drmota: 

 Povedal je, da so na komisiji dobili predvidene rešitve za eno lokacijo in sicer kareja 10 in 

11, za ostali dve pa so bili obveščeni, da še ni predvidenih rešitev. Na komisiji so 

opozorili, da se ne bi v središču mesta ponovil samski dom, glede na to, da je predvidena 

stanovanjska uporaba. Ker so lastniki objektov znani jih je potrebno vprašati kakšne ideje 

imajo po ureditvi, obenem pa naj se dajo smernice za ureditev. Menil je, da bi morali imeti 

več podatkov za pravilno odločanje.  

 

Nada Mihajlović – podţupanja: 

 Povedala je, da lastnik Delavskega doma, od koder se bo selila knjiţnica ponuja prostore 

MOK za nadaljnji najem za Glasbeno šolo. Pogovori so bili ţe tudi v ţupnišču, kjer bodo 

prostori tudi prazni. Vendar pa s strani ravnateljice glasbene šole ni kakšnega velikega 

interesa za te prostore, zato ta zadeva za enkrat ostaja odprta.  
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Nataša Robeţnik: 

 Ker je stari Kranj spomeniško zaščiten, je ţelela dobiti do naslednje seje poročilo, ki ga je 

izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine. Ker imajo navadno veliko pripomb, jo je 

zanimalo kakšno mnenje so dali. Glede glasbene šole pa je menila, da je nesmiselno, da bi 

se selila v prostore gradbene šole ali pa v ţupnišče, kjer bo spet potrebno plačevati 

najemnino. 

 

Nada Mihajlović – podţupanja - replika:  

 Poudarila je, da ne gre za selitev šole ampak za dodatno ponudbo za rešitev prostorske 

stiske. 

 

Beno Fekonja: 

 Zanimalo ga je ali bo na omenjenih lokacijah omejena namembnost predvsem glede 

postavitve lokalov oziroma letnih vrtov pred lokali. 

 

Evstahij Drmota: 

 Ponovil je svoje vprašanje, če imajo svetniki osnovo, dovolj podatkov, da lahko glasujejo 

o vseh teh lokacijah. 

 

Bojan Homan, podţupan: 

 Poudaril je, da je to prva obravnava in da se bodo do druge obravnave do tega problema 

opredelili.  

 

Evstahij Drmota: 

 Ţelel je, da se znane lastnike na teh lokacijah povpraša kakšno dejavnost namerava imeti  

na teh lokacijah. 

 

Tomo Globočnik – Domplan Kranj: 

 Pojasnil je, da je na kareju 10 in 11 program ţe zastavljen, narejena je bila tudi idejna 

zasnova. V hiši Prešernova 6 je narejeno tisto, kar se lahko naredi brez gradbenega 

dovoljenja, za kar pa investitor potrebuje gradbeno dovoljenje pa je osnova v spremembi 

zazidalnega načrta. Pri karejih 23 in 29 pa je povedal, da gre za širši nabor za katerega 

menijo, da ga mesto potrebuje oziroma lahko prenese. Upoštevali so smernice osnovnega 

zazidalnega načrta, ki gre v dveh smereh in sicer je eno dograjevanje novih stanovanjskih 

enot predvsem v podstrešjih, drugo pa spodbujanje javnega programa, ki bi ţivel z 

mestom. Upajo, da bo ta nabor zadoščal do takrat, ko bo cel zazidalni načrt ukinjen, ko se 

bo z novim aktom vse lahko bolj detajlno razrešilo ampak v kompletu, tokrat pa se govori 

o določenih mestih, ki lahko funkcionirajo sama za sebe. Glede letnih vrtov je povedal, da 

so lahko ţe sedaj, brez spreminjanja tega akta, ki je predloţen na tej seji. Glede prometa je 

povedal, da hotel, ki naj bi bil v kareju 11 naj bi imel do 20 sob, ker je stavba omejena v 

toliko, da ne bi izstopala iz ulične podobe. V pritličju je mišljeno, da bo odprto in tam naj 

bi bilo do 12 parkirnih mest. Ostalo pa bo tako, kot je za ostale, ki prebivajo v mestnem 

jedru. Glede Zavoda za varstvo kulturne dediščine je povedal, da je glede na obstoječi 

program ,ki je bil znan za kareja 10 in 11 ţe predhodno podal smernice, ki nakazujejo, da 

se s tem programom načeloma strinjajo.  

 

Mag. Drago Štefe: 

 Opozoril je, da je potrebno paziti na to, da ne bo preveč dovolilnic za vstop v stari Kranj. 
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Mag. Hermina Krt: 

 Ţelela je opozoriti na sistem parkiranja, ker imajo s tem probleme ţe stanovalci v bivši 

trgovin Astra, da ne bo stanje s povečanjem števila hotelskih sob še slabše. Zanimalo jo je 

kdo je delal zazidalni načrt. 

 

Nataša Robeţnik: 

 Ţelela je dobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine v pisni obliki in tako kot 

svetnik Štefe opozorila na izdajanje dovolilnic, ker če bo en lastnik lokala v starem Kranju 

dobil dovolilnico jo bodo lahko še ostali, kar bo povzročilo kaos v mestu. Opozorila je, 

naj se z lastnikom na Prešernovi 6 ta zadeva reši še pred drugo obravnavo odloka in 

povedala, da pričakuje odgovor glede tega. 

 

Saša Kristan: 

 Predlagala je, da gosti hotelov lahko parkirajo v parkirnih hišah, lastniki hotelov pa naj 

poskrbijo za atrakcijo in goste do hotela prepeljejo na drugačen način na primer z rikšami 

oziroma kočijami. 

 

Evstahij Drmota: 

 Zanimalo ga je zakaj je na Tavčarjevi 41 predvidena stanovanjska dejavnost, v bivši 

gradbeni šoli na Cankarjevi 2 pa se stanovanjska dejavnost ne predvideva in ţelel vedeti 

če je za to kakšen konkreten razlog. 

 

Tomo Globočnik: 

 Glede stanovanj je povedal da je prostor v kareju 29 preveč utesnjen za stanovanjsko 

bivanje. Za star zazidalni načrt iz leta 1983 pa je povedal, da je bil izdelovalec Domplan, 

strokovne podlage za zazidalni načrt pa je delala fakulteta za arhitekturo. V tistem času je 

bil to eden od vzorčnih primerov dobre prakse določevanja urbanizma, s časom pa se je 

izkazalo, da mora biti zadeva vsebinsko bolj precizirana. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se osnutek (prva obravnava) odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja. 

 

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

 

 

10. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBMOČJE LN BRITOF – JUG – 

2. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podala Silvana Petek, oddelek za okolje in prostor in povedala, da večjih 

pripomb na odlok ni bilo. So pa ponovno proučili pobudo svetnika mag. Štefeta, ki je 

opozoril, da so visoki stroški za ceste in preverili odmero komunalnega prispevka, ker je bilo 

postavljeno vprašanje zakaj je taka razlika. Pregledali so občinski lokacijski načrt, ki je 

načrtoval vse ceste in vso infrastrukturo in ugotovili, da komunalnega prispevka ne morejo 

zmanjšati, ker je bilo tako načrtovano. 

 

Stališča komisij: 
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Odlok so obravnavale Komisija za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo, 

Statutarno pravna komisija, Komisija za gospodarstvo, Komisija za pridobivanje in 

opremljanje stavbnih zemljišč Komisija za krajevne skupnosti in Komisija za kmetijstvo. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Br1 – Britof jug v 

drugi obravnavi.  

 

Sprejeto soglasno ( 21 PRISOTNIH: 21 ZA).  

 

Podţupan je ob zaključku seje povabil vse prisotne na 1. ţupanov veleslalom, ki bo 3. aprila 

2011 na Krvavcu. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 
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