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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

8. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 21. 9. 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, Janez 

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

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

Ludvik Kavčič, Jure Kristan, Saša Kristan, mag. Hermina Krt, Joţe Lombar, mag. Andrejka 

Majhen, Nada Mihajlović, Matej Gal Pintar, Alojzij Potočnik, Alenka Primoţič, Nataša 

Robeţnik, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, Gregor Tomše, mag. Andreja Valič Zver, 

Klemen Valter, Igor Velov, Smiljana Vončina Slavec, Zmagoslav Zadnik, Peter Zaletelj. 

 

Odsoten je bil direktor občinske uprave Mitja Herak. 

 

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

načelnik Urada za finance, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne sluţbe, mag. Marko Hočevar 

– načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe, Nada Bogataj Krţan – 

načelnica Urada za druţbene dejavnosti,  Janez Rakar - vodja Sluţbe za investicije v Projektni 

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

inšpektorat Kranj, Milena Bohinc – analitik v Uradu direktorja, Svetlana Draksler – analitik v 

Uradu direktorja, mag. Štefan Kadoič – Nadzorni odbor, Tomo Globočnik – Domplan Kranj 

(pri 9. točki). 

 

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

seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, osnutek sklepov 6., 7. in 8. seje Nadzornega 

odbora in  odgovor na svetniško vprašanje. Pri 5. in 6. točki dnevnega reda, to sta Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej in Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj, je 
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predlagan skrajšan postopek. Predlagal je, da se obravnava odloka spremeni v prvo 

obravnavo. Hkrati je napovedal, da bo v primeru, ko na predlog odloka ne bo bistvenih 

vsebinskih pripomb in bo besedilo enako drugi obravnavi, na podlagi 100. člena Poslovnika 

Sveta MOK za ta dva odloka predlagal skrajšan postopek. K 11. točki – Odredba o cenah za 

odstranitev vozil je bila na podlagi pripomb Komisije za prostorsko urejanje in gospodarsko 

infrastrukturo na mizo posredovana sprememba. Umaknil je 9. točko - Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah (prva obravnava) 

in  15. A točko - Podelitev nagrad Mestne občine Kranj za leto 2010 – predlog za spremembo 

sklepa MOK. Ravno tako je umaknil 17. točko - Kranj, mesto Kranjske klobase na predlog 

podţupana Bojana Homana in Komisije za krajevne skupnosti. 

 

Pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22. 6. 2011 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

3. Kadrovske zadeve  

4. Premoţenjske zadeve  

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski 

muzej-prva obravnava 

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

turizem Kranj- prva obravnava 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda OŠ Straţišče – hitri postopek 

8. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj – prva obravnava 

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja 

Planina-jug (prva  obravnava) 

10. Odredba o cenah za odstranitev vozil 

11. A. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov 

v Mestni občini Kranj  

      B. Program športa v Mestni občini Kranj za leto 2012 

12. Dodatek št. 3 k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjiţnico Kranj  

13. Strategija ustanovitve Univerze na Gorenjskem 

14. Predlogi za podelitev priznanj MOK za leto 2011 

15. Listina o sodelovanju Mestne občine Kranj in Občine Doberdob 

 

Dnevni red je bil sprejet (20 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. SEJE SVETA Z DNE 22. 6. 2011 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance, je predstavil novega načelnika Medobčinskega 

inšpektorata Kranj g. Roberta Zadnika. V nadaljevanju je Mirko Tavčar poročal o izvršitvi 

sklepov zadnje seje sveta in povedal, da so sprejeti sklepi izvršeni oziroma so v izvrševanju.  
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Mag. Alenka Bratušek:  

- V skladu s Poslovnikom Sveta MOK je rok občinske uprave, da posreduje odgovore na 

svetniška vprašanja, 30 dni. Iz zapisnika na strani 9 je razvidno, da je ţelela dobiti 

poročilo o opravljenem delu, ki se nanaša na plačilo storitev v višini 19.900 € neki 

odvetniški druţbi. Seja, na kateri je to vprašanje postavila, je bila 22. 6. 2011, ona pa še 

vedno ni prejela odgovora. 

 

Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance, je povedal, da bo vprašanje naslednji dan prenesel 

direktorju občinske uprave, ki bo pripravila odgovor. Odgovor lahko pričakuje z gradivom za 

naslednjo sejo. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je rekel, da bo svetnica Bratuškova v roku 14 dni prejela pisno 

poročilo.  

 

Po razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 7. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.6.2011 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

2. PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 

1. Beno Fekonja:  

- Na Komisiji za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo so obravnavali perečo temo – 

plačevanje obdukcij, katerih plačnica je Mestna občina Kranj ne glede na naročnika. 

Občine so po zakonodaji zadolţene zagotavljati mrliško pregledno sluţbo, poleg tega pa 

so tudi plačnik stroškov obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijami z izjemo, če 

gre za kaznivo dejanje (takrat spadajo stroški v zvezi z obdukcijo med stroške kazenskega 

postopka). Občinam plačevanje obdukcij predstavlja veliko finančno breme, v povprečju 

75 % stroškov predstavljajo stroški za obdukcije, 25 % pa predstavljajo stroški za mrliške 

oglede. Pri tem se obdukcija opravi, če se ne ugotovi vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, 

če gre za sum nalezljive bolezni, na zahtevo preiskovalnega sodnika ali na ţeljo zakonca 

ali izvenzakonskega partnerja, staršev, odraslih otrok oziroma posvojencev, če se ne 

strinjajo z ugotovljenim vzrokom smrti. Plačnik teh obdukcij z izjemo, če gre za kaznivo 

dejanje, je občina. Tako število obdukcij niha iz leto v leto in so v največji meri odvisne 

od odločitve zdravnikov, na kar pa občine nimajo vpliva in so zgolj plačniki (v MOK je 

bilo leta 2008 37 obdukcij, leta 2009 27, leta 2010 52, trenutno je v letu 2011 opravljenih 

46 obdukcij).  

Menijo, da občine ne morejo biti še naprej plačniki obdukcij, temveč bi to morala prevzeti 

drţava, zato dajejo pobudo za spremembo zakonodaje. 

Pri tem je potrebno dopolniti 7. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju in 18. člen Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne 

sluţbe, s tem da Republika Slovenija zagotovi sredstva za plačilo obdukcij in tehnične 

pomoči v zvezi z obdukcijo. Če pa se obdukcija opravi na ţeljo svojcev, ker se ne strinjajo 
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z ugotovljenim vzrokom smrti in se po opravljeni obdukciji ne ugotovi drugačnega vzroka 

smrti, je plačnik obdukcije svojec, ki je obdukcijo naročil.  

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj podpira predlog Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in 

šolstvo, da občinska uprava posreduje pobudo za spremembo zakonodaje, s katero občine ne 

bi bile več plačnik stroškov obdukcij Skupnosti občin Slovenije in Zdruţenju občin Slovenije. 

V kolikor vsaj ena izmed omenjenih dveh institucij pobude ne posreduje Drţavnemu zboru, 

le-to posreduje občinska uprava Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

2. Nada Mihajlović: 

- Pobuda za spremembo zakonodaje na področju predšolske vzgoje je bila sprejeta na 

majski seji sveta in tudi posredovana Ministrstvu za šolstvo in šport. Občina je prejela 

odgovor, in sicer, da se bo ministrstvo s to pobudo ukvarjalo in pričakuje ustrezno 

podporo v nadaljevanju spremembe zakonodaje na tem področju tudi lokalnih 

skupnosti. Ponovno je opozorila vse prisotne in ministrstvo na naslednje neskladnosti: 

Med njimi je povečana nataliteta in zakon iz leta 2008, v letošnjem prvem obdobju 

je povečanje rojstev v kranjski porodnišnici več kot 100 novorojencev, do konca 

leta lahko pričakujejo še kaj več. Zakon iz leta 2008 omogoča, da je drugi otrok v 

vrtcu brezplačen, prvi otrok pa ima popust, kar je povzročilo zelo povečan vpis 

otrok v vrtce. Opozorila je, da zakonodaja prinaša v dveh letih spremenjene 

standarde. Občina bo morala zagotavljati dodatne površine v teh ustanovah. Novi 

oddelki pomenijo tudi povečanje zaposlenih. Vsak oddelek ima najmanj dva 

visokoizobraţena delavca, in to so stroški Mestne občine Kranj. Po projekciji, ki jo 

ima, bi to pomenilo glede na zahtevane standarde in glede na pričakovan vpis, da 

bodo imeli leta 2013 v proračunu ţe blizu 10 mio rezervacij sredstev za te namene, 

kar pomeni 1/5 občinskega proračuna. Predlagala je in prosila za podporo 

predlogom, da  

1. se odloţi uvedba novih normativ (povečani standard kvadratnih metrov za 

igralne površine), 

2. se spremeni sistem plačevanja za drugega otroka, za katerega je varstvo sedaj 

brezplačno, za prvega pa velja popust, ampak naj se uvede subvencioniranje 

(primerjalno subvencionirana prehrana), 

3. naj drţava prevzame izplačilo plač za zaposlene v vrtcih. 

Kot podţupanja za druţbene dejavnosti zadevo gleda celostno in zato je opozorila, da je 

Mestna občina Kranj dolţna poskrbeti za vse kategorije prebivalcev, med drugim je 

izpostavila starostnike. Prosila je svet, da te tri predloge podpre in da občina v nadaljevanju to 

pobudo pošlje na ministrstvo. 

 

Alojzij Potočnik:  

- Navezal se je na razpravo ge. Mihajlović. Menil je, da so to tako pomembna vprašanja, da 

si zasluţijo posebno točko obravnave na svetu, saj so to ključna vprašanja, s katerimi se 

bodo soočali. Ta vprašanja bi bilo potrebno analitično obdelati in pridobiti ustrezno 

gradivo. 
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Mag. Alenka Bratušek:  

- Strinjala se je, da je ta zadeva obravnavana kot posebna točka na enih naslednjih sej sveta. 

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, je dal na glasovanje naslednje  

 

SKLEPE:  

 

1. Odloţi naj se uvedba novih normativov na področju predšolske vzgoje.  

2. Spremeni naj se sistem plačevanja za predšolsko vzgojo, ki je trenutno za drugega 

otroka brezplačno in za prvega otroka s popustom, uvede naj se subvencioniranje 

(primerjalno subvencionirana prehrana). 

3. Drţava naj prevzame izplačilo plač za zaposlene v vrtcih.  

 

4. Občinska uprava naj v roku dveh mesecev pripravi celovit program reševanja 

otroškega varstva, ki se bo kot točka dnevnega reda obravnaval na seji sveta.  

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŢANI). 

 

3. Vlasta Sagadin:  

- Predlagala je, da se v proračunu za naslednje leto rezervirajo sredstva za obnovo pločnika 

na kranjski zahodni obvoznici mimo Supernove oz. Majdičevega loga.  

 

4. Matej Gal Pintar:  

- Na prejšnji seji sveta je dal pobudo za razrešitev člana mestnega sveta. Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je naknadno pojasnila, da je bila na podlagi 

odgovora Sluţbe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pogodba o 

svetovanju prekinjena. V tem času je bil Darko Jarc imenovan za četrtega podţupana. 

Navedel je, da je pridobil dodatno mnenje o tej zadevi in je dne 1. 8. 2011 po elektronski 

pošti poslal Sluţbi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko naslednje 

vprašanje: 

 

»Spoštovani, 

prejel sem Vaš odgovor št. 564/11-030-1/2011 z dne 12.7.2011, v katerem mi sporočate, da 

naj ne bi bilo več razloga za prenehanje mandata člana občinskega sveta g. Darka Jarca, ker 

naj bi bilo nezakonito stanje z razveljavitvijo svetovalne pogodbe odpravljeno. 

Z Vašim mnenjem se ne morem strinjati, saj je g. Darko Jarc dne 1. 12. 2010 po svetovalni 

pogodbi pričel z delom v občinski upravi in z navedenim dnem so bili izpolnjeni pogoji za 

prenehanje njegovega mandata svetnika v skladu z določbo 37. a člena Zakona o lokalni 

samoupravi. Kljub temu g. Darku Jarcu mandat svetnika ni prenehal, saj Svet Mestne občine 

Kranj ni ugotovil, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, to pa iz razloga, ker na Svet 

Mestne občine Kranj ni bila vloţena pobuda za sprejem takšnega ugotovitvenega sklepa. 

Dejstvo je, da ima g. Darko Jarc tudi v času pisanja te vloge mandat občinskega svetnika, 

katerega pa ne bi smel imeti, saj je ţe dne 1. 12. 2010 pričel z delom v občinski upravi in so 

bili s tem izpolnjeni pogoji za prenehanje mandata občinskega svetnika. Menim, da je tudi 

sklep o imenovanju g. Darka Jarca za podţupana Mestne občine Kranj iz navedenih razlogov 

nezakonit, saj g. Darko Jarc v času njegovega imenovanja za podţupana za to ni izpolnjeval 

pogojev, saj od 1. 12. 2010 dalje ni mogel biti več svetnik. Za podţupana pa je lahko 

imenovana le oseba, ki je svetnik. 

V skladu z zgoraj navedenimi dejstvi in razlogi menim, da je pobuda za ureditev vprašanja 

»Prenehanje mandata svetnika Mestne občine Kranj Darka Jarca« smiselna in nujno potrebna, 
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saj nezakonito stanje v času pisanja te vloge še vedno traja. G. Darko Jarc namreč opravlja 

funkcijo podţupana, čeprav je ne bi smel, poleg tega pa ima še vedno mandat svetnika, čeprav 

mu je le-ta prenehal ţe dne 1. 12.2 010, ko je pričel z delom v občinski upravi. To, da je bila 

svetovalna pogodba kasneje razveljavljena, na obstoj takšnega nezakonitega stanja nima in ne 

more imeti vpliva, saj je v skladu z zakonom mandat svetnika g. Darku Jarcu prenehal ţe 1. 

12. 20101. Glede na navedeno, naslovni organ prosim, da mi čim prej odgovori na naslednja 

vprašanja: 

 

1. Ali v skladu s 37. a členom Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) svetniku s pričetkom 

dela v občinski upravi mandat preneha? 

2. Kateri veljavni in zavezujoč predpis vpliva na določbo 37. a člena ZLS o prenehanju 

mandata svetnika v primeru, da svetnik po več kot sedmih mesecih opravljanja dela v 

občinski upravi prekine oz. razveljavi pogodbo, v posledici katere je prišlo do razlogov za 

prenehanje mandata svetnika? 

3. Na podlagi katerega predpisa in na podlagi katerih razlogov menite, da je 

predlagana pobuda za ugotovitev prenehanja mandata svetnika Darka Jarca 

brezpredmetna, glede na to, da je do nezdruţljivosti oz. do razlogov za prenehanje 

mandata svetnika tudi po vaših ugotovitvah prišlo ţe 1. 12. 2010? 

4. Prosim, da za primer, v kolikor Svet Mestne občine Kranj ne bo izglasoval predlagane 

pobude za prenehanje mandata svetnika Darka Jarca, ali je za nadaljnje odločanje o zadevi 

pristojno upravno sodišče? V kolikor ni, prosim, da pojasnite, kateri drug organ je pristojen 

za nadaljnje odločanje v zadevi? 

5. Kateri organ opravlja nadzor nad podajanjem pravilnosti odgovorov in pomoči svetnikom pri 

njihovem delu s strani Sluţbe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko? 

S spoštovanjem, Matej Gal Pintar« 

 

V nadaljevanju je podal še odgovor Sluţbe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 

politiko z dne 22. 8. 2011:  

 

» Zadeva: Pobuda za prenehanje mandata svetnika Darka Jarca 

Zveza: Dopis po elektronski pošti 1. 8. 2011 

Spoštovani! 

V zvezi z vašim dopisom, ki ste nam ga poslali po elektronski pošti, še dodatno pojasnjujemo: 

Nezdruţljivost je treba pravnoformalno ugotoviti in začeti postopek za to ugotovitev. V 

drugem odstavku 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi je določeno: »članu občinskega 

sveta, Ţupanu in podţupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali 

razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka.« Prenehanje mandata zaradi 

nezdruţljivosti ne nastopi po samem zakonu, torej od dneva dejanske nezdruţljivosti, ampak 

od dneva, ko občinski svet o tem odloča in o tem izda tudi ugotovitveni sklep. Ugotavljamo, 

da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni opravila svoje naloge na podlagi 

splošnih aktov občine, saj bi po uradni dolţnosti morala začeti postopek za predčasno 

prenehanje mandata člana občinskega sveta. Pobudo za začetek postopka za predčasno 

prenehanje mandata člana občinskega sveta pa bi lahko podal kdorkoli, ki je vedel za nastalo 

situacijo (ţupan, člani občinskega sveta, občinska uprava itd). če je bil dvom v zdruţljivost 

oziroma nezdruţljivost, bi si mnenje o tem morala komisija pridobiti prej in ne po šestih 

mesecih dela svetovalca Ţupana. S tem smo odgovorili tudi na drugo in tretjo točko iz dopisa. 

Pod tč. 4 — za nadaljnje odločanje o zadevi je pristojno Upravno sodišče, s tem je opravljen 

tudi nadzor nad našim delom.  

Lep pozdrav 

Mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorja« 
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Matej Gal Pintar je predlagal, da se o pobudi, ki jo je podal na prejšnji seji, glasuje.  

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da bodo o tej pobudi pripravili strokovno mnenje in jo dali 

na glasovanje na naslednji seji mestnega sveta. 

 

Matej Gal Pintar je povedal, da pobuda, ki jo poda svetnik, mora biti dana na glasovanje. Pri 

tej pobudi vztraja in od nje ne odstopa. 

 

Mag. Hermina Krt:  

- Proceduralno je glede na pobudo svetnika Pintarja predlagala 10-minutni odmor. 

 

Alojzij Potočnik:  

- Predlagal je, da v tem odmoru ţupan skliče vodje svetniških skupin, ki naj okrog pobude 

svetnika Pintarja najdejo ustrezno skupno rešitev. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je ob 16.45 prekinil sejo za 10 minut.  

 

Matej Gal Pintar:  

- Predlagal je, da se sprejme sklep, da se v skladu s pridobljeno dokumentacijo in 

domnevami na naslednji seji sveta pripravi celovito poročilo o statusu g. Darka Jarca. 

 

Stane Boštjančič:  

- Ţe zadnjič je opozoril, da je treba vedeti, za katero alinejo velja 37. a člena Zakona o 

lokalni samoupravi in za katero 32. člen Poslovnika Sveta MOK. Svetniki in svetnice ne 

vedo, kaj bi ugotavljali oz. katera od teh alinej je kršena, in dokler to ne bo opredeljeno, se 

on ne strinja s tako pobudo. Teţko je karkoli ugotavljati, če se ne ve, kje je razlog 

razrešitve svetnika. Navedel je, da je v dopisu svetnika Pintarja, ki ga je poslal Sluţbi 

Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, veliko zavajajočih dejstev.  

 

Matej Gal Pintar:  

- Katero alinejo tega člena je g. Darko Jarc kršil, o tem se bo posvetovala Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sodelovanju s Sluţbo Vlade RS za lokalno 

samoupravo in regionalno politiko. Ne bodo opravljali naloge komisije, sluţba ima to 

postavko odprto. Te tri sklepe, ki jih je predlagal 22. 6. 2011, so po posvetovanju skupaj z 

g. Potočnikom in go. Krt preoblikovali, da se bo na naslednji seji sveta ugotovilo, ali je bil 

g. Jarc usluţbenec, kaj je ta pogodba pomenila, zakaj o tem ni obvestil občinskega sveta, 

kdo je kršil pravilnik.  

 

Zmago Zadnik: 

- V imenu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da so na 

prejšnji seji komisije to zadevo prvič ugotavljali in so za mnenje zaprosili Komisijo za 

preprečevanje korupcije in Sluţbo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 

politiko. Za zadevo so izvedeli iz medijev. Ţupan komisiji ne pošilja pogodb, ne 

svetovalnih ne kakršnihkoli drugih, da bi komisija pregledovala pogodbe. Ko so za zadevo 

izvedeli, so ukrepali. Prebral je mnenje Sluţbe Vlade RS za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko, podpisani sta isti dve osebi kot na mnenju svetnika Pintarja: 

»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mora na zahtevo, na podlagi 

obvestila ali po uradni dolţnosti takoj pozvati člana občinskega sveta in ţupana, da 

odpravita pogodbeno razmerje. Če se to nemudoma ne zgodi, pa mora komisija pričeti 
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postopek za predčasno prenehanje mandata člana občinskega svet.a« Komisija je to 

storila, ţupan pa je obvestil komisijo, da je to pogodbeno razmerje odpravil.  

 

V nadaljnji razpravi so sodelovali naslednji svetniki in svetnice: Nada Mihajlović, mag. 

Alenka Bratušek, Stane Boštjančič, Igor Velov in Smiljana Vončina Slavec. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

V skladu s pridobljeno dokumentacijo in domnevami naj občinska uprava pripravi celovito 

poročilo o statusu svetnika Darka Jarca, ki naj se kot točka dnevnega reda obravnava na 

naslednji seji Sveta Mestne občine Kranj.   

 

Sklep ni bil sprejet (32 PRISOTNIH; 13 ZA, 18 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

5. Ludvik Kavčič: 

- Dotaknil se je problemov na področju nekdanje tovarne Tekstilindus. Obrtno podjetniška 

zbornica Kranj je leta 1993 organizirala za skupino 13 obrtnikov odkup poslovnih 

prostorov na območju dela Tekstilindusa. Ta kompleks je bil namenjen proizvodnji in 

storitvam. V prostorskih aktih Mestne občine Kranj je bilo to območje namenjeno 

poslovni dejavnosti. Brez vednosti lastnikov in Obrtne zbornice Kranj je bilo to območje 

leta 2004 na podlagi občinskega odloka spremenjeno v mešano območje, in sicer da se 

gradijo tudi stanovanjske enote. Ena od poslovnih enot je bila spremenjena v bivalne 

enote. Takoj se je pojavil problem prometa, parkiranja, ropota in ostalega. V izogib 

morebitnim bodočim zapletom ţelijo opozoriti Mestno občino Kranj, naj v bodoče ne 

spreminja zemljišč, ki so industrijska območja za mešane namene. Ker so se zgodili 

zapleti med stanovalci in obrtniki, ţelijo, da se Mestna občina Kranj tudi aktivno vključi 

in pomaga poiskati konkretne rešitve, predvsem pri dovozih in ureditvi parkirnih mest. 

Glede na to, da je na Gorenjesavski cesti še en velik kompleks bivšega Tekstilindusa, 

katerega lastnik je Grupa Bonazzi, predlagajo Mestni občini Kranj, da se skupaj z 

zainteresiranimi poišče nova vsebina tega kompleksa. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da ţe išče stik s predstavnikom Grupe Bonazzi, ki je v 

Ljubljani, saj se postavljajo vprašanja, kako naprej s tem kompleksom, ki je uzurpirano 

zemljišče. 

 

6. Mag. Andrejka Majhen:  

- Pri prometu okrog stare pošte v Kranju je opazila, da kljub prepovedi zavijanja v levo 

vozniki kršijo prepoved. Zanimalo jo je, ali se da kaj urediti, mogoče postaviti količke, da 

bi bilo onemogočeno zavijanje v levo navzdol po Jelenovem klancu.  

 

7. Klemen Valter:  

- Njegov predlog se navezuje na problematiko odprtja ceste za tovorni promet Kranj–

Jeprca. Izpostavil je sklepe krajevnih skupnosti Ţabnica in Bitnje, s katerimi se strinja. 

Kolikor je bil obveščen, bo 13.10.2011 o tem potekal sestanek na občini z Direkcijo RS za 

ceste in Ministrstvom za promet. S tem v zvezi je predlagal udeleţencem tega sestanka, da 

dosledno vztrajajo na čim prejšnji razrešitvi te urgentne situacije in naj ne pristajajo na 

nikakršno kupovanje časa, ker si predstavlja, da bodo najbrţ morali narediti analize. 

Vprašal je, kdo bo prevzel odgovornost, ko se bo komu zaradi povečanega prometa na 
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cesti pri šoli v Ţabnici kaj naredilo. Predlagal je, da se predmetna uredba čim prej 

spremeni. Občinska uprava naj o omenjenem sestanku poroča mestnemu svetu.  

 

8. Mag. Andreja Valič Zver: 

- Podala je pobudo Komisije za kulturo in šport, ki je soglasno sprejela sklep, da predlaga 

ţupanu organizacijo okrogle mize o športu v kranjski občini v smislu reševanja 

organizacijskih in finančnih teţav kranjskega športa. 

- Glede Ţanove ulice na Primskovem je izpostavila, da je izredno prometno obremenjena, v 

bliţini je tudi vrtec. Podala je predlog za izboljšanje prometne varnosti na Ţanovi ulici. 

 

9. Saša Kristan: 

- V imenu stanovalcev je predstavila problem prometa znotraj naselja Sorške ceste na 

Drulovki. Med bloki na omenjeni cesti je speljana pot, ki ni namenjena prometu, ampak 

naj bi bila to intervencijska pot. Vendar se znotraj tega naselja dogaja vse kaj drugega kot 

to. Odšla je tja in opazovala, kaj se dogaja. Vozila vozijo z vseh koncev, tudi iz spodnjega 

dela Drulovke, ker jim je to nekakšna bliţnjica, čeprav imajo drugo pot. Problem je tudi v 

hitrosti. Znak, ki prepoveduje voţnjo po tej poti, je postavljen tako, da ni viden, prekrivajo 

ga veje dreves. Vozila so parkirana, pot je večkrat zaprta, preprečujejo dovoz 

intervencijskim vozilom. Z odvozom smeti ima probleme tudi komunala, saj so vozila 

parkirana tako, da ne morejo blizu kontejnerjem. Poleg tega se vozijo tudi po zelenici. 

Problem predstavljajo tudi pasji iztrebki. Ker je bila cesta prvotno parkirana, so 

postavljeni zabetonirani količki, ker se je nekdo uprl in dejal, da mimo njegove hiše ceste 

ne bo, in tako je tudi ostalo. Prebivalci prosijo, da se to uredi, ker bodo v nasprotnem 

primeru sami zaprli pot. Problem je tudi parkiranje. Za stanovalce je bila zgrajena garaţna 

klet, ki je odprta tako, da v tej kleti parkirajo prebivalci privatnih hiš in ostalega dela 

Drulovke. Čeprav je garaţna klet zgrajena, je odprta, nima vrat in če imaš srečo, imaš na 

avtomobilu samo prasko, drugače ti iz vrat izreţejo tudi ključavnico, prereţejo 

pnevmatike. Garaţna klet bi morala biti zaprta in namenjena samo stanovalcem Sorške 

ceste. Predlagajo tudi, da bi se na platoju te garaţne kleti zarisali boksi in bi tako pridobili 

še dodatna parkirna mesta, saj morajo sedaj parkirati pred trgovino, tam pa je največkrat 

vse zasedeno. Nekateri ljudje iz drugih delov Drulovke zvečer vozijo smeti v kontejnerje 

in prav tako v bliţnji gozd. Prosila je, da se ji posreduje pisni odgovor, če je mogoče ţe 

pred naslednjo sejo mestnega sveta.  

 

10. Alojz Gorjanc:  

- Vprašal je, kakšni so načrti za bivšo ekonomsko šolo pri Prešernovem gaju. Ţeli pisni 

odgovor.  

 

11. Alenka Primoţič:  

- Zanimalo jo je, zakaj na Gasilskem trgu še vedno stojijo smetnjaki, čeprav so tam zgrajeni 

ţe potopni smetnjaki. Prav bi bilo, da se stoječi smetnjaki odstranijo.  

 

12. Beno Fekonja:  

- Občinski upravi je predlagal, če lahko opravi poizvedbo, in sicer je bila med fakulteto in 

Elektrom Gorenjske prekinjeno razmerje za parkirne prostore, ki so za stavbo Elektro 

Gorenjske. Prekinitev je izvedla fakulteta zaradi mesečnih finančnih obveznosti. Gre pa za 

eno ključnih parkirišč na tem območju. Po njegovih informacijah Elektro Gorenjska naj ne 

bi imela več interesa imeti tam parkirišče. Menda obstaja pogodba, ki je bila podpisana s 

takratnim dekanom Joţetom Florjančičem, po kateri naj bila tudi občina soudeleţena pri 

gradnji tega parkirišča in naj bi na podlagi te pogodbe dobila pravico do souporabe 60 
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parkirnih mest. Predlagal je, da občinska uprava razišče ozadje in tudi zaščiti interes 

občine. Dodatno je predlagal, če obstaja kakšna moţnost, naj občina vzpostavi kakšno 

drugo razmerje na tem območju, da bi parkirišče lahko uporabljali tako dijaki kot 

študentje in ostali, ki obiskujejo ta center. 

 

13. Stane Boštjančič: 

- Dal je pobudo dolgoročnega pomena. Zakon o varnosti cestnega prometa je bil 

spremenjen in ga nadomeščajo štirje zakona. Zakon je močno poostril vse kazni, kar 

maksimalno lahko poseţe v ţep posameznega kršitelja. Menil je, da bi bilo treba v Kranju 

ugotoviti, ali so prometni znaki, ki omejujejo hitrost, primerni ali ne. Ali bi bila mogoče 

kje hitrost višja, kot je določena, ali bi bila lahko manjša? Potrebno je tudi proučiti 

vprašanje, ali je moţno veljavnost posameznih znakov omejiti. Znak šola in omejitev 40 

km/h opolnoči je nepotrebna. Dal je naslednjo pobudo: Pristojni urad v občinski upravi 

Mestne občine Kranj naj skupaj z krajevnimi skupnostmi pripravi gradivo za točko 

dnevnega reda z naslovom Sprememba prometnega reţima na lokalnih oz. občinskih 

cestah, ki zadeva preveritev cestno prometne signalizacije v mestni občini Kranj.   

- Povedal je, da so bili enkrat na sestanku na Aerodromu Brnik skupaj z ţupanom in 

direktorico Zavoda za turizem, kjer je bilo dogovorjeno, da se pripravi program promocije 

Kranja prek brniškega letališča v svet. Zanimalo ga je, kaj je na tem narejeno, in če ni bilo 

nič narejeno, zakaj ni bilo nič narejeno. 

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, je dal v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Pristojen urad v Občinski upravi Mestne občine Kranj naj skupaj z krajevnimi skupnostmi 

pripravi gradivo za točko dnevnega reda z naslovom: Sprememba prometnega reţima na 

lokalnih oz. občinskih cestah, ki zadeva preveritev cestno prometne signalizacije v Mestni 

občini Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 25 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŢANI). 

 

14. Mag. Drago Štefe:  

- Kot privrţen Kranjčan je povedal, da zjutraj ob 5.20 ob branju vremenskih poročil na 

radiu ni Kranja med mesti, o katerih poročajo, kakšno je trenutno vreme. V tem poročilu 

je zajetih 17 mest. Prosil je ţupana, naj poskrbi, da bo Kranj toliko pomemben, da bo 

prebran med temi poročili.  

 

15. Irena Ahčin: 

- S prejšnje seje je dobila odgovor na vprašanje o problematiki dvorane na Zlatem polju. Ta 

odgovor je zelo skromen in zato je ţelela prejeti pisni odgovor na to, kar se je zgodilo po 

30. 5. 2011. Ţeli stališče občinske uprave.  

 

16. Mag. Alenka Bratušek:  

- V odgovoru na njeno vprašanje je glede podlage za plačilo sejnin članom skupščine 

komunale zapisano, da je podlaga za plačilo sejnin skupščine podana v 284. členu Zakona 

o gospodarskih druţbah, ki ureja plačila članom nadzornih svetov. Citirala je ta člen: 

»Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določa statut ali 

skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju in …«. Komunala Kranj nima več 

nadzornega sveta. V odloku o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda piše, da o 
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upravljanju javnega podjetja odločajo: svet ustanovitelja, skupščina druţbe in direktor. 

Skupščina ni nadzorni svet. Menila je, da ta člen ni osnovna za plačilo sejnin skupščini. 

Ţelela je, da to preveri pravnik.  

- Mestna občina Kranj je konec lanskega leta sklenila izvensodno poravnavo v zvezi s 

Stanovanjsko zadrugo Gorenjske v višini pribliţno 620.000 €. Ker je bil občinski denar 

nakazan na fiduciarni račun odvetnika, ki je zastopal stranko v postopku, je ţelela, da 

občina kot dober gospodar pove, kam, komu in koliko, če je bil na več računov nakazan ta 

denar.  

 

17. Mag. Hermina Krt:  

- Dala je pobudo za sklic izredne seje sveta v imenu svetnikov in svetnic svetniških skupin: 

Liste Hermine Krt, N.Si, Mladih za Kranj in Zares:  

Svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Kranj v skladu z 38. členom Poslovnika Sveta 

Mestne občine Kranj zahtevajo sklic izredne seje Sveta Mestne občine s točko dnevnega 

reda 

1. Poravnava z dne 25.11.2010, sklenjena med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko 

zadrugo Gorenjske, z. o. o. 

V skladu z 38. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj zahtevajo, da ţupan in občinska 

uprava za obravnavo te točke pripravita sledeča gradiva: 

 vsa pooblastila, s katerimi je Mestna občina Kranj od dne 17. 11. 2010 dalje 

pooblastila kateregakoli odvetnika za katerokoli opravilo in/ali postopek; 

 vse pogodbe, ki jih je Mestna občina Kranj od dne 17. 11. 2010 dalje sklenila s 

katerimkoli odvetnikom; 

 vse račune, ki jih je Mestna občina Kranj od dne 17. 11. 2010 dalje prejela za 

opravljene odvetniške storitve s strani kateregakoli odvetnika (skupaj z vsemi 

prilogami); 

 dokument o poravnavi, sklenjen med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko 

zadrugo Gorenjske, z. o. o.; 

 vse odredbe, s katerimi so bila odrejena plačila odvetniških storitev od dne 17. 11. 

2010 dalje; 

 vse odredbe, na podlagi katerih so bila izvedena plačila oz. nakazila zneskov po 

sklenjeni poravnavi med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo 

Gorenjske, z. o. o.; 

 vsa pravna mnenja, ki jih je Mestna občina Kranj kadarkoli pridobila v zvezi s 

sporom med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z. o. o.; 

 seznam vseh vprašanj, ki so jih v imenu opozicijskih svetniških skupin na Mestno 

občino Kranj v zvezi s poravnavo med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo 

Gorenjske, z. o. o., zastavili vodje opozicijskih svetniških skupin, in vse odgovore 

ţupana na vsa ta vprašanja; 

 poročilo in ugotovitve Nadzornega odbora Mestne občine Kranj v zvezi z sklenjeno 

poravnavo med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo, z. o. o.; 

 vsa mnenja, poročila in ugotovitve, ki jih je v zvezi s sporom med Mestno občino 

Kranj in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z. o. o., kadarkoli podal Oddelek za 

gospodarske in premoţenjske zadeve Mestne občine Kranj oziroma pravna sluţba 

Mestne občine Kranj oziroma katerikoli oddelek, ki ga je vodila Tatjana 

Hudobivnik. 

Gradivo naj se svetnikom posreduje skupaj s sklicem seje. 
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Zahtevajo, da ţupan izredno sejo skliče najkasneje v 3 dneh od dneva prejema te pisne 

zahteve. 

Mestna občina Kranj ima z odvetnikom Gnilškom še vedno sklenjeno pogodbo o sodelovanju, 

ki jo je ta odvetnik po mnenju predlagateljev sklica seje očitno kršil s tem, ko je v sporu z 

občino zastopal nasprotno stran. Sklic redne seje bi povsem neupravičeno takšno stanje še 

podaljševal. Drugi razlog so zastaralni roki, zaradi katerih bo hipotetično onemogočeno 

popravljanje škode, ki je bila s sklenitvijo poravnave narejena Mestni občini Kranj. 

 

18. Nataša Robeţnik:  

- Na 6. seji Sveta MOK je postavila tri vprašanja in še do danes ni prejela odgovorov. 

Prosila je, naj se to čim prej uredi. 

- Na trikotniku med Probanko in staro pošto so velikokrat parkirana vozila. Redarska sluţba 

tam ne opravlja svoje naloge oz. je njen cilj pobrati čim več kazni prehitro vozečih. 

Pozvala je, naj redarji opravljajo svoje naloge tudi v mestnem jedru. 

 

19. Vlasta Sagadin:  

- Dala je pobudo, naj se dokončno uredi prometni reţim okrog nove knjiţnice in naj se ob 

knjiţnici namestijo stojala za kolesa;  

- Izpostavila je tlakovanje prostora med ţupno cerkvijo in Prešernovim gledališčem. Ta 

projekt je financiran iz evropskih sredstev. Zanimalo jo je, ali se je res sam projekt 

spremenil, da je tam planirano parkiranje vozil. Če bodo tam tlakovci in če bodo parkirani 

avtomobili, se bo v nekaj mesecih ves tlak oz. tlakovci umazali. Predlagala je, da se ta 

cona zapre za mirujoči promet, dovolili pa bi promet okrog cerkve. Menda je bil prvotni 

projekt načrtovan tako, da so tlakovci dvignjeni nekaj centimetrov. Po novem se je 

naredila klančina, da bo lahko vozilo zapeljalo na plato. Če pa je namera, da je na tem 

prostoru parkirišče, bi bilo cenejše ta prostor asfaltirati. Predlagala je, da se ponovno 

razmisli, ali je potreba po parkiriščih na prostoru med cerkvijo in Prešernovim 

gledališčem.  

 

Ţupan Mohor Bogataj je svetnici Sagadinovi odgovoril, da sta Prešernovo gledališče in 

Ţupnijski urad Kranj za to, da se na tem območju prepove parkiranje. Krajevna skupnost pa 

vztraja na parkiranju na tem območju. Ţupan se strinja s prepovedjo parkiranja in da bo tam 

prosta peš cona.  

 

20. Jure Kristan:  

- Opozoril je, da so na Trubarjevem trgu poloţene bele plošče in se bodo tudi najbrţ 

umazale. Menil je, da bi na to morali paziti projektanti. 

- Zahvalil se je ţupanu in podţupanom ter svetnikom, ki so prejšnji teden prišli na odprtje 

Hafnerjeve in Kriţnarjeve poti – komunalna infrastruktura. Izrazil je upanje, da je to 

vzpodbuda za naprej.  

 

21. Ludvik Kavčič:  

- Glede na to, da je na Gorenjesavski cesti en velik kompleks bivšega Tekstilindusa, 

katerega lastnik je Grupa Bonazzi, je predlagal Mestni občini Kranj, naj skupaj z 

zainteresiranimi poišče novo vsebino tega kompleksa.  
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Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, je dal v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Mestna občina Kranj naj skupaj z zainteresiranimi poišče novo vsebino kompleksa bivšega 

Tekstilindusa, katerega lastnik je Grupa Bonazzi. 

 

Sprejeto z večino glasov (33 PRISOTNIH: 32 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

 

3. KADROVSKE ZADEVE  

 

Uvodno poročilo k vsem zadevam v okviru te točke dnevnega reda je podal Zmagoslav 

Zadnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

 

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

 

SKLEPE:  

 

A. Razrešitev in imenovanje nadomestne članice Statutarno pravne komisije 

 

1. Razreši se članica Statutarno pravne komisije Neţa Mihalič, Golnik 106, Golnik, ki je bila 

imenovana na  2. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 15.12.2010. 

2. Za članico Statutarno pravne komisije se imenuje Darja Kovačič, Zlato polje 14a, Kranj.  

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in veljata do 

izteka mandata dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj! 

 

Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 28 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŢANI). 

 

 

B. Razrešitev in imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet JZ 

Lokalne energetske agencije Gorenjske 

 

1. Razreši se predstavnik ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Lokalna energetska agencija 

Gorenjske Darko Jarc, Cesta Staneta Ţagarja 39, Kranj.  

2. Za predstavnika sveta ustanovitelja - Mestne občine Kranj se v Svet javnega zavoda 

Lokalna energetska agencija Gorenjske imenuje Klemen Valter, Goriče 61, Golnik, – član 

Sveta MOK. 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 25 ZA, 1 PROTI, 4 VZDRŢANI). 

 

 

 

 

 



14 
 

C. Razrešitev in imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Kranj v Svetu 

Gorenjskega muzeja 

 

1. S funkcije člana Sveta Gorenjskega muzeja se razreši Anţeta Likozarja, Tomšičeva ulica 

3, Kranj.  

2. Za predstavnico Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet Gorenjskega muzeja 

imenuje Mateja Zukanovič, Pot v Bitnje 6, Kranj. 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka 

mandata dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.  

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŢANI). 

 

 

D. Imenovanje Komisije za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči 

 

V Komisijo za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči se imenujejo: 

1. Dr. ILIJA DIMITRIEVSKI, Seljakovo naselje 14, Kranj 

2. IRENA DOLENC, Zg. Bitnje 205a, Ţabnica 

3. TOMAŢ MIRČIČ, Kebetova 20, Kranj 

4. BRANKA PERNE, Suha pri Predosljah 55, Kranj 

5. PRIMOŢ TERPLAN, Golnik 154, Golnik 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine.  

 

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

 

 

E. Soglasje k imenovanju direktorja zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske 

 

Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Joţeta Veternika, Jenkova 7, Kamnik, 

za direktorja zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske za dobo petih let.  

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŢANI). 

 

 

 

4. PREMOŢENJSKE ZADEVE 

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, je vprašal navzoče člane in članice sveta, če ţelijo 

kakšno premoţenjsko zadevo v okviru obravnavane točke dnevnega reda izvzeti. 

 

Mag. Alenka Bratušek je predlagala, da se izvzame premoţenjska zadeva D, s čimer se je 

predsedujoči strinjal. 

 

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

 

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

povedal, da se je komisija strinjala s predlaganimi zadevami.  
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Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da se je komisija strinjala s 

predlaganimi sklepi s tem, da je imela pripombo na premoţenjsko zadevo D. 

 

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

pripomb. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

A. Izvzem iz javnega dobra na zemljišču parc. št. 1111/4, k.o. 2085 – Babni vrt 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1111/4, k.o. 2085 

– Babni vrt.  

 

B. Izvzem iz javnega dobra na zemljišču parc. št. 1113/7, k.o. 2085 – Babni vrt 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1113/7, k.o. 2085 

– Babni vrt.  

 

C. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih: 

- parc. št. 44/6 in 44/8, obe k.o. Srednja vas  

- parc. št. 1227/40, k.o. Straţišče 

Nepremičnine:   

- parc. št. 1227/40 k.o. Straţišče 

- parc. št. 44/6 in 44/8, obe k.o. Srednja vas 

        pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot JAVNO DOBRO 

v lasti Mestne občine Kranj. 

 

E. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja Mestne občine Kranj za leto 

2011 – dopolnitev 

Sprejme se dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoţenja Mestne občine 

Kranj za leto 2011. 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 27 ZA, 2 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

 

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

2011 - dopolnitev 

 

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

 

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

povedal, da pri tej zadevi komisija ni imela posebnih pripomb. Kar se tiče stanovanja, pa 

komisija priporoča občinski uprave, naj pogosteje preveri stanje nepremičnine pred oddajo v 

najem.  

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance, je povedal, da komisija predlaga obnovo 

štirisobnega stanovanja in da se ga odda kot neprofitno stanovanje.  

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

pripomb. 
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Mag. Alenka Bratušek:  

- Predlagala je, da se štirisobno stanovanje v večstanovanjskem objektu na naslovu 

Ţupančičeva ulica 23, Kranj, izvzame iz Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoţenjem MOK za leto 2011. V Kranju je namreč veliko druţin, ki bi tako 

stanovanje potrebovale, pa tudi znesek obnove stanovanja ni tako visok v primerjavi s 

ceno novega stanovanja takšne kvadrature.  

 

Mag. Branko Grims:  

- Pripomnil je, naj se pred obnovo stanovanja izdela temeljita stroškovno-profitna (cost-

benefit) analiza obnove glede na to, da je v Kranju veliko na novo zgrajenih stanovanj 

praznih.  

 

Igor Velov:  

- Predlagal je, da se iz načrta izvzame hiša na naslovu Trubarjev trg 8. Ta hiša je bila 

kupljena z namenom oţivitve mestnega jedra, da bi na Pungartu s stolpi in glasbeno šolo 

zaokroţili otroško četrt kot celoto. Res pa je, da je v prostorskih aktih to območje 

predvideno kot stanovanjsko, občina je pa tista, ki lahko spreminja zazidalne načrte.  

 

Jure Kristan:  

- Pripomnil je, da bi bilo potrebno nameniti sredstva tudi primestnim krajevnim 

skupnostim.  

 

Predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, je kot predlagatelj iz letnega načrta razpolaganja z 

nepremičnim premoţenjem izvzel štirisobno stanovanje na naslovu Ţupančičeva ulica 23 in 

hišo na naslovu Trubarjev trg 8 ter dal v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne 

občine Kranj za leto 2011 s tem, da se iz načrta izvzameta:  

- Štirisobno stanovanje, v večstanovanjskem objektu na naslovu Ţupančičeva ulica 23, 

Kranj, 

- Hiša, na naslovu Trubarjev trg 8, v Kranju, z zemljiščem. 

 

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

 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA GORENJSKI MUZEJ - PRVA OBRAVNAVA 

 

Ţupan Mohor Bogataj je predlagal, da razprava za naslednji dve točki poteka skupaj, ker točki 

govorita o isti zadevi, glasovanje pa bo potekalo za vsako točko posebej.  

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Krţan, načelnica Urada za druţbene dejavnosti. 
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Stališča komisij: 

 

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

seznanila s predlogom in podpira sprejem sklepov. Prav tako komisija predlaga, da se 

spremeni 2. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, kjer naj se beseda 

»vstaje« nadomesti z besedno zvezo »začetka druge svetovne vojne«. 

 

Ţupan Mohor Bogataj se je kot predlagatelj s predlaganim strinjal, prav tako ni imela 

zadrţkov Statutarno pravna komisija. 

 

Nada Bogataj Krţan, načelnica urada, je pojasnila, da je Statutarno pravna komisija ugotovila, 

da je v 24. členu verjetno ţe enkrat prej prišlo do tiskarske napake, ker govori o 17. členu, 

pravilno pa je 19. člen. 

 

Nataša Robeţnik, predsednica Komisije za turizem, je povedala, da je komisija o tem 

razpravljala in se strinja, da se odlok sprejme z zadrţkom, da se sprejem za eno leto, v tem 

času pa naj bi se ugotovilo, ali bo moţno tako delovanje. Sama osebno je drugačnega mnenja, 

ker je po njenem mnenju naloga muzeja, da postavlja razstave. 

 

Komisija za krajevne skupnosti ni imela pripomb. 

 

Razprava: 

 

Vlasta Sagadin: 

 Povedala je, da se ne strinja s prenosom iz področja muzealske dejavnosti na področje 

turizma. Zanimalo jo je tudi, zakaj je svet zavoda Gorenjski muzej podlegel pritiskom za 

tak prenos. Zanimalo jo je še, ali bo za vodenje galerije objavljen razpis za vodjo galerije 

in ali se bo pogodba s to osebo, ki je ţe sedaj vodila galerijo, obnovila, to pa zato, ker 

pozna ljudi, ki bi radi prišli na to delovno mesto. Menila je, da bi bilo pošteno, če se ţe gre 

v preoblikovanje, da se objavi razpis, napišejo pogoji, na podlagi katerih lahko kandidirajo 

vsi pod enakimi pogoji. 

 

Nada Bogataj Krţan, načelnica Urada za druţbene dejavnosti, je povedala, da je v pismu o 

nameri, ki so ga podpisale vse vključene stranke, opredeljeno vse v zvezi z vodjem galerije. 

Vodja galerije je od vsega začetka Marko Arneţ, ki jo je spravil na visoko raven, na kateri je 

danes. Ni pa zaposlen, ampak ima samo pogodbo; včasih jo je imel z Mestno občino Kranj, 

kasneje z Gorenjskim muzejem, v primeru prenosa na Zavod za turizem pa bo pogodba 

sklenjena z zavodom. 

 

Vlasta Sagadin: 

 Ponovno je vprašala, ali bo prišlo do razpisa za to pogodbeno razmerje ali ne in je to kar 

kontinuiteta. 

 

Nada Bogataj Krţan: 

 Pojasnila je, da je na podlagi pisma o nameri za enkrat predvidena kontinuiteta. 
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Po končani razpravi je predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, na podlagi 100. člena Poslovnika 

Mestne občine Kranj predlagal, da se obravnavana odloka sprejmeta po skrajšanem postopku 

in dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

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

Gorenjski muzej. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 21 ZA, 4 PROTI, 2 VZDRŢANA). 

 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ - PRVA OBRAVNAVA 

 

Po končani razpravi je predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, na podlagi 100. člena Poslovnika 

Mestne občine Kranj predlagal, da se obravnavana odloka sprejmeta po skrajšanem postopku 

in dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

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

za turizem Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 28 PRISOTNIH: 22 ZA, 5 PROTI, 1 VZDRŢAN). 

 

 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA OŠ STRAŢIŠČE – 

HITRI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Krţan, načelnica Urada za druţbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

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

da komisija ni imela pripomb. 

 

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

pripomb. 

 

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

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

 

SKLEP:  

 

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

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Straţišče Kranj.  

 

Sprejeto soglasno ( 24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

8. ODLOK O OGLAŠEVANJU IN USMERJEVALNEM SISTEMU V MESTNI 

OBČINI KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 

 

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

gospodarske javne sluţbe, in pojasnil, da je uprava skušala pripraviti gradivo v skladu s 

pripombami, ki so jih prejeli. V zadnjih dneh jih je bilo kar nekaj, do njih se bodo opredelili 

do druge obravnave odloka. Odlok je sestavljen iz treh bistvenih delov, in sicer: oglaševanje 

koncesionarjev, kratkotrajno oglaševanje in oglaševanje za lastne potrebe. Na podlagi teh 

pravil bo izveden javni razpis, s katerim bodo skušali za oglasna mesta pridobiti nove 

koncesionarje. Povedal je še, da bodo pripombe, ki so bile dane na posameznih komisijah, 

skušali upoštevati do druge obravnave. 

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da je komisija potrdila odlok v prvi obravnavi. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da so dali pripombe. 

 

Joţe Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da je bila na komisiji 

debata zelo burna, navedenih je samo nekaj točk povzetka, občinska uprava pa je dobila še 

veliko dodatnega gradiva. Mnenje komisije je bilo, da bi se točka umaknila in temeljito 

pripravila, potem pa so ga spremenili v predlog, naj se odlok obravnava, potem pa se 

obravnava prekine in se ponovno obravnava naslednjič. Potrebno je upoštevati prostorske akte 

in to, kar je po krajevnih skupnostih ţe postavljeno (ali se lahko upošteva in vključi v odlok). 

 

Razprava: 

 

Ţupan je prosil svetnike, če imajo pisne pripombe, naj jih posredujejo, da se bodo lahko 

upoštevale na ponovni prvi obravnavi. 

 

Irena Ahčin: 

 Zanimalo jo je, če bodo na ponovni prvi obravnavi dobili vse te pripombe. 

 

Ţupan je poudaril, da je ta odlok zelo pomemben in se tiče malih podjetnikov, obrtnikov, zato 

bo mogoče organizirana celo okrogla miza ali javna razprava na to temo, da bi odlok čim 

bolje pripravili.  
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Joţe Lombar: 

 Poudaril je, da je pomembno, da se to dela zdaj, ne pa v času dopustov, ko veliko ljudi ni 

moglo sodelovati in so svoje pripombe oddali šele v zadnjem času. 

  

Ţupan Mohor Bogataj je prekinil obravnavo te točke in ponovno pozval svetnike, da lahko 

pošljejo pisne pripombe in predloge. 

 

 

 

9. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 

LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA PLANINA-JUG – DOPOLNJENI 

OSNUTEK (PRVA  OBRAVNAVA) 

 

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

da je bila sprememba lokacijskega načrta narejena na pobudo investitorjev trgovskega centra 

in investicijskih namer MOK. Spremembe vključujejo naslednje posege: prometno povezavo 

na relaciji vzhodne vpadnice do naselja Planine, dograditev trgovskega centra, sprememba 

bencinskega servisa v trgovski objekt, ureditev parkirišča ob vrtcu, izvedba pločnikov in 

prestavitev parkirnih mest izza objekta na Planini 70-74. Pridobljene so bile smernice nosilcev 

urejanja prostora in upoštevane pri pripravi odloka. 

V nadaljevanju je Tomo Globočnik iz podjetja Domplan, d. d., pojasnil, da se spremembe 

nanašajo na tri sklope, in sicer zgoščevanje pozidave, konkretiziranje ureditev glede prometa 

in upoštevanje dodatne usmeritve smernic soglasjedajalcev.  Vključeno je bilo tudi 

Ministrstvo za okolje in prostor, ki je v odločbi ugotovilo, da celovita presoja vplivov na 

okolje za ta poseg ni potrebna. 

 

Stališča komisij: 

 

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

povedal, da je komisija potrdila odlok v prvi obravnavi. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je pojasnil, da komisija ni imela 

pripomb. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo, je povedala, da komisija ni imela pripomb. 

 

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

razprave, da bo spet trgovina več, so se pa z gradivom strinjali, ko je bilo zagotovljeno, da bo 

v fazi do predloga investitor zagotovil trgovino v mestnem jedru. 

 

Razprava: 

 

Vlasta Sagadin: 

 Zanimala jo je cesta od Qlandie proti toplarni in šoli Jakoba Aljaţa, če bo tam res 

semaforizirano kriţišče in ne kroţišče, kot jim je bilo pojasnjeno. Menila je, če bo 

semaforizirano kriţišče, bo pretočnost tam slaba. 

 Zanimalo jo je še, če je bila opravljena študija zasedenosti parkirnih mest pri Qlandiji in v 

njihovi parkirni hiši glede na to, da se bo del tega zemljišča namenil trgovskemu objektu. 

Ali bo takrat še dovolj parkirnih mest? 
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Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor: 

 Opravičil se je za napačen podatek. Izvedenih je bilo 9 študij, ena med njimi je bila tudi 

kroţišče, končna varianta pa je semaforizirano kriţišče, predvsem zaradi prostora, ki je na 

razpolago. 

 

Tomo Globočnik: 

 Glede števila parkirnih mest je pojasnil, da so bila prešteta. Zdajšnja zmogljivost je 500 

parkirnih mest, s predvidenim prizidkom pa se nobeno parkirno mesto ne bo izgubilo, ker 

bodo zunanja parkirna mesta nadomeščena v kleti prizidka.  

 

Beno Fekonja: 

 Menil je, da je pomembno, da se pri spremembi zazidalnega načrta zagotovi ekvivalentno 

število parkirnih mest na drugem območju. Menil je, da bi bilo potrebno razmisliti o 

celotni trasi ceste, na kateri naj bi bilo semaforizirano kriţišče.  

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega 

načrta Planina jug – prva obravnava.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 30 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 PROTI, 5 VZDRŢANIH). 

 

 

 

10. ODREDBA O CENAH ZA ODSTRANITEV VOZIL 

 

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

gospodarske javne sluţbe, in povedal, da se cene v zvezi z odvozom s pajkom od leta 2003 

niso spremenile. Pojasnil je, da je v 2. členu nekaj uskladitev z Odlokom o ureditvi in pravilih 

cestnega prometa v MOK, ki je bil popravljen v letošnjem letu. Svetniki so na mizo dobili 

popravek odredbe, kjer je v predzadnjem členu navedeno, da s sprejetjem te odredbe preneha 

veljati stara odredba. 

 

Stališča komisij:  

 

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

povedal, da so na komisiji potrdili odredbo, imeli pa so nekaj pripomb, za katere je bilo 

obljubljeno, da bodo ustrezno dopolnjene.  

 

Mag. Marko Hočevar: 

 Pojasnil je, da nejasnosti, ki so bile predstavljene tudi na statutarno pravni komisiji, 

izvirajo iz tega, da se je letos spreminjal odlok, ki ga je ţe prej navedel. Cene se niso 

spremenile ţe osem let. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da bi moralo biti 

obrazloţeno, zakaj je razlika med prejšnjo in zdajšnjo odredbo. Statutarno pravna komisija je 

ugotovila, da kdor gleda prejšnjo odredbo, je 2. člen v novi odredbi drugačen, kar velja tudi za 

3. člen. Občinska uprava bi morala obrazloţiti, zakaj je prišlo do sprememb. Sam pa je menil, 
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da bi bilo vseeno, če se odredba umakne, ker ima Odlok o ureditvi in pravilih cestnega 

prometa v MOK opisane podobne situacije, kot je v odredbi, v odloku so še navedene višine 

kazni. Potrebno je ugotoviti, ali je potrebno, da je ta odredba taka, kot je, glede na to, da je bil 

odlok sprejet. Nima smisla, da odredba ponavlja zadeve, ki so zapisane v odloku. Predlagal je 

umik te odredbe in pripravo nove z vsemi obrazloţitvami. 

 

Mag Alenka Bratušek, podpredsednica Komisije za finance, je povedala, da je komisija 

sprejela sklep, naj se ta točka umakne z dnevnega reda. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je prekinil to točko dnevnega reda. 

 

 

 

11. A. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI KRANJ  

 

Nada Bogataj Krţan, načelnica Urada za druţbene dejavnosti, je poudarila, da je namen 

sprejemanja programa športa pred sprejetjem občinskega proračuna v tem, da se objavijo 

razpisi. Na koncu gradiva je navedeno, da bo predlog programa usklajen s proračunom. 

 

Stališča komisij: 

 

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

komisija seznanila s predlogom in podpira sprejem. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je povedal, da niso imeli 

pripomb. 

 

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

pripomb, in sicer zato, ker se pri programih ne ve, kako jih umestiti po področjih, kjer se 

izvajajo, zato so sprejeli samo sklep, da so se seznanili z zadevo. 

 

Razprava:  

 

Smiljana Vončina Slavec: 

 Opozorila je na svojo pobudo, da bi ţupana prosili, da organizira širša razprava ob 

pripravi proračunov za leti 2012 in 2013, da ne bi prišlo do stiske s časom. Športu bodo 

sledile druge zadeve in naenkrat bodo ugotovili, da so proračun za leto 2012 ţe sprejeli z 

delnimi sklepi. Menila je, da je skrajni čas, da se prične s pripravo proračuna za leto 2012. 

 

Vlasta Sagadin: 

 Menila je, ko gleda tabelo, v kateri se delijo ure posameznim klubom, ima občutek, da je 

to krasna priloţnost za mešetarjenje z denarjem, ki je dan v obliki ur.  Zanimalo jo je, 

komu je jasna ta tabela in koeficienti za preračunavanje. Dala je pobudo, da se v 

naslednjem koledarskem letu naredi prenova pravilnika o financiranju športnih klubov in 

da se dogovorijo, ali so sposobni financirati vse športne klube. Potrebno se je dogovoriti, 

kateri so prioritetni. Ponovila je pobudo o pripravi novega pravilnika. 
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Alojz Gorjanc: 

 Pridruţil se je svetnici Sagadinovi, povedal je, da bo pravilnik podprl. Predlagal je še, da 

Zavod za šport poišče še notranje rezerve, da bi se lahko več denarja namenilo za osnovne 

organizacije. Nekdaj so lahko osnovne organizacije dobile sponzorje, danes je to skoraj 

nemogoče, zato je delovanje klubov osiromašeno. Menil je, da je v prvi vrsti potrebno 

financirati mlade tekmovalce, in 18 % denarja za osnovne organizacije je premalo. 

 

Nada Mihajlović: 

 Menila je, da so se odmaknili od vsebine, to je slediti vsem zahtevam, ki so zelo različne, 

od kolektivnih preko individualnih, za zimski in letni čas, od zunanjih in tistih, ki so v 

dvoranah. Za pravilnik je povedala, da se je z leti zelo spreminjal, pripombe so bile dane. 

Zadnja sprememba je bila redukcija tistih društev, ki niso pridobila zadostno število točk v 

začetku. Letos se dodaja športni ribolov, ker izpolnjuje pogoj. Na okrogli mizi na temo 

športa se bodo bolj videle ţelje in potrebe. Povedala je še, da so med klubi zelo skregani 

med seboj. Očitajo tudi plačane trenerje, ki so zaposleni na Zavodu za šport.  

 

Mag. Andreja Valič: 

 Kot predsednica Komisije za kulturo in šport je pozdravila razpravo, ker Kranj je športno 

mesto in tako mora ostati. Komisija je zaznala perečo problematiko in v prihodnjih 

mesecih bodo priča ţivi razpravi. Poudarila je, da je imela komisija izredno sejo, na katero 

so povabili strokovne člane pri Zavodu za šport Kranj in predstavnike Komisije za 

vrednotenje športnih programov. S problematiko so se celostno seznanili in sprejeli sklep, 

da komisija predlaga Svetu MOK zvišanje sredstev v proračunu za leto 2012 na področju 

športa, zavzemajo se za več nadzora nad sredstvi javnega razpisa za sofinanciranje 

športnih programov in da so potrebni pregled pravilnika o sofinanciranju športnih 

programov ter njegovi popravki. 

 

 Igor Velov: 

 Zanimalo ga je, ali se pogovarjajo samo o tem, ali se v pravilnik vključi še športni ribolov. 

 

Jure Kristan: 

 Menil je, da je ribištvo povezano s turizmom, in podprl uvrstitev ribištva v pravilnik. 

 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih 

programov v Mestni občini Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 PROTI, 4 VZDRŢANI). 

 

Za kratek čas je vodenje seje prevzel podţupan Bojan Homan. 

 

 

B. PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2012 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Krţan, načelnica Urada za druţbene dejavnosti. 
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Stališča komisij: 

 

Komisija za kulturo in šport, Komisija za finance in Komisija za krajevne skupnosti niso 

imele pripomb. 

 

Razprava: 

 

Alojz Gorjanc: 

 Pripomnil je, da se nekaj trenerjev plačuje preko Zavoda za šport Kranj in nekaj preko 

občine, zaradi česar je prišlo do manjše razlike, zato je prosil, da se jih izenači. 

 

Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance: 

 Pojasnil je, da na občini ni zaposlen noben trener, torej plače na občini ne dobiva, tisti, ki 

so zaposleni na Zavodu za šport, pa so podvrţeni zakonodaji s tega področja, plače so 

trenutno zamrznjene.  

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Program športa v Mestni občini Kranj za leto 2012.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 30 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŢANI). 

 

 

 

12. DODATEK ŠT. 3 K POGODBI O NAKUPU PROSTOROV ZA OSREDNJO 

KNJIŢNICO KRANJ  

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance, in povedal, da je gradivo 

realizacija sklepov prejšnje seje. S predlaganimi sklepi se zagotavljajo sredstva za dodatek št. 

3 s prodajalcem prostorov mestne knjiţnice. Povedal je še, da so svetniki na mizo prejeli 

izjavo predstavnika prodajalcev, iz katere je razvidno, koliko so podizvajalci poplačani, in 

obljubo, da bo občini posredovan spisek izvajalcev, ki so poplačani in v kakšnem delu. 

 

Vodenje seje je prevzel ţupan Mohor Bogataj. 

 

Stališča komisij: 

 

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

soglaša s predlaganimi sklepi. 

 

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

gradivom in predlaga, da se sklepe sprejme. 

 

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

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

obravnavala to točko, in predlaga, da se v dodatek k pogodbi vključi besedilo, ki je v sklepih 

delovnih teles.  

 

Joţe Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da se sklepi sprejmejo 

in da se zadeva čim prej zaključi. 

 

Razprava: 

 

Igor Velov: 

 Menil je, da razprava ni pomembna in potrebna. Pomembna ni zato, ker je koalicija ţe 

vnaprej odločena, da bo dodatek podprla, potrebna pa ni zato, ker je Nadzorni odbor 

sprejel sklepe, in dokler se ne uresniči ta sklep, se ne da argumentirano razpravljati. Prosil 

je predsednico Nadzornega odbora, da pove njihovo stališče. 

 

Alenka Podbevšek, predsednica Nadzornega odbora: 

 Povedala je, da naj bi nadzorni odbor skrbel za gospodarnost in zakonitost porabe javnih 

sredstev. Trudijo se, da bi se izognili dolgim pregledom, odločili so se, da bodo skušali 

ravnati preventivno, da bodo obravnavali tekoče zadeve, ki jih mestni svet obravnava. 

Povedala je, da svetniki pred vsako sejo dobijo na mizo njihove sklepe, in prosila, da 

svetniki pregledajo, kaj je nadzorni odbor sklenil in kaj priporoča, ker menijo, da bi tako 

lahko koristili pri delu, za svetnike pa je koristno, če jim nadzorni odbor pove, kadar se z 

nečim ne strinja. Pri tej točki je povedala, da so predlagali, da se dodatek št. 3 nekoliko 

razširi in da se vanj vključi obvezno direktno poplačilo podizvajalcev. V tem primeru bi se 

izognili nevarnosti, da bi morala kdaj kasneje občina kakšen račun plačati dvakrat. 

Predlagali so tudi, da se dopolni 4. člen, da se dodatna kupnina izplača šele takrat, ko se 

uredi zemljiško knjiţno stanje, da se ne bo zgodilo, da občina ne bi mogla uveljavljati 

svojega lastništva. Še enkrat je prosila, če lahko pri točkah, pri katerih ima nadzorni odbor 

stališče, a pogledajo njihove sklepe in jih upoštevajo. 

 

Mag. Drago Štefe: 

 Poudaril je, da je njihova odgovornost za vsak velik finančni izdatek, ki gre iz proračuna 

velika. Opozoril je, da je višina dodatka vredna štiri telovadnice tipa Ţabnica, in poudaril, 

da gre za izjemno velika sredstva, ki so ga presenetila. Menil je, da odgovoren človek tega 

ne bi plačal prej, dokler ne bosta urejena člen 7 in 8. Tisti, ki je natančno prebral, je videl, 

da je še veliko neurejenih stvari – etaţna lastnina, medsebojne relacije. Menil je, da je 

odgovornost tistih, ki so v koaliciji, večja od tistih, ki so v opoziciji. Menil je, da še ni 

realne podlage, da se sklene ta dodatek št. 3, treba je preveriti njegovo višino in najprej 

urediti 7. in 8. člen. 

 

Igor Velov: 

 Poudaril je, da je nadzorni odbor sprejel sklep 9/6, ki pravi: »Od občinske uprave se 

zahteva celovito poročilo o poteku projekta knjiţnica. Nadzor pa se bo začel opravljati 

jeseni. Ko bo tudi določen izvajalec, bo nadzorni odbor pridobil tri ponudbe za celovit 

pregled projekta Mestne knjiţnice Kranj.« Ţelel je vedeti, če je bilo to narejeno, in 

izvedel, da to še ni bilo narejeno. 

 

Alenka Podbevšek: 

 Pojasnila je, da so občinsko upravo prosili, da jim naredi vse osnovne analize in podatke, 

da bodo dobili vse preglede, potem pa bodo sami naredili pregled, ki so ga dolţni narediti, 
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kar pomeni, da bodo naredili nadzor porabe sredstev v vsej zgodovini knjiţnice. Za 

določene preglede pa bodo pridobili strokovnjake, ki jim bodo pomagali pri tem. 

 

Igor Velov: 

 Menil je, da bo lahko s sprejemom tega dodatka kaj tudi zamujeno, ker bo do ugotovitev 

prišlo prepozno. Poudaril je, da se mu zdi, da je zadeva dogovorjena in da bo potrjena, 

sredstva pa bodo izplačana. Kot bivši podţupan, ki se je ukvarjal s to zadevo, je ţelel 

povedati, da je bila res v predprejšnjem mandatu podpisana čudna pogodba, kjer so bile 

navedene samo kvadratura, cena in lokacija, vse ostalo o projektu za izvedbo in gradbeno 

dovoljenje naj bi se dogovarjali kasneje. Takrat je bilo rečeno, da mora biti narejeno v 

skladu s knjiţničarskimi standardi in razpisno dokumentacijo. Ko so prevzeli projekt, so 

nardili samo to, da so potrdili, kar jim je bilo ponujeno, in nikoli dodatno naročali. 

Prelomen trenutek pa je bil, ko je nastala nova idejna zasnova. V pogajanjih ni bilo 

izpostavljeno, kar je nasprotna stran pridobila. Knjiţnica je potrebovala svoj vhod, več 

površine, samo to je bila zmagovita kombinacija. Investitor je tako pridobil 2500 m2 

uporabnih površin, parkirišča pa so javna. Takrat je bilo rečeno, naj potrdijo novo idejno 

zasnovo, da bo lepša knjiţnica za ta denar, izpogajali in kupili pa so dodatno kvadraturo 

za 40 % ceneje. Od takrat naprej so potrjevali samo tisto, kar jim je bilo ponujeno; če ni 

bilo v skladu z razpisno dokumentacijo ali standardi, so na to opozorili. Kar so dodatno 

naročili (potisk fasade), je bilo plačano posebej z naročilnico izven pogodbe. Menil je, da 

je zadeva zrela vsaj za to, da se preloţi in predhodno naredi analiza. Ponovil je še, če 

prodajalcu kaj pripada, je prav da dobi, če mu ne pripada, pa ne. 

 

Nada Mihajlović: 

 Zmotila jo je primerjava, da dodatek k knjiţnici stane štiri telovadnice v Ţabnici. 

Poudarila je, da bodo vse tri telovadnice v Ţabnici, Besnici in Goričah z vsemi stroški 

stale 6,5 milijona. Predlagala je, da se nadzorni odbor loti tudi kontrole gradnje teh treh 

telovadnic. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Strinjala se je z ugotovitvami svetnikov Velova in Štefeta. Vsi, ki bodo z lahkoto danes 

glasovali za to, da se ta dodatek podpiše, kljub temu, da ni nikomur jasno, ali je to 

upravičeno ali ne, bodo prevzeli odgovornost nase. Po hitrem izračunu vsak prevzema 

nase odgovornost za pribliţno 90.000 EUR, kar ni malo denarja. V zelo kratkem obdobju 

je občina Kranj dala oziroma bo dala 2,3 milijona za nekaj, kar je ţe bilo njeno 

(poravnava 620.000 EUR in knjiţnica 1,7 milijona EUR). Poudarila je, da bo velika 

odgovornost na tistih, ki bodo potrdili dodatek. 

 

Igor Velov: 

 Ni ţelel, da razprava o telovadnicah preusmeri pozornost s tako pomembne razprave, kot 

je razprava o knjiţnici, in poudaril, naj nekdo pri telovadnicah pove vse, tudi to, da bo 

MOK 15 let uporabljala te telovadnice in v tem času ne bo potrebno vzdrţevanje, po 15 

letih pa bo MOK lastnik.  

 

Ţupan Mohor Bogataj je prekinil sejo za 10 minut za posvetovanje svetniških skupin.  

 

Alojz Potočnik: 

 Povedal je, da so se pogovarjali o zadevi in prišli do skupnega stališča, da vse, kar je bilo 

do sedaj povedano na tej seji v zvezi z dodatkom, predstavlja veliko tveganje. Menili so, 

da si velja vzeti še nekaj časa, da nekatere stvari, ki so se v razpravi pokazale kot odprte, 
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razčistijo, prediskutirajo, pregledajo, jih ocenijo, ali so popolne, ali so verodostojne, ker 

delajo z javnim sredstvi. Poudaril je, da obstaja razlika med tem, da se o zadevi glasuje, in 

med tem, da hočejo o zadevi celovito in korektno informacijo. Povedal je še, da se za 

investicije daje 8 % proračuna, in to za nazaj. Zadeva zahteva posebno odgovornost in 

premišljeno delovanje. Poudaril je, da je večina tistih, ki so v mestnem svetu, pripomogla 

k temu, da se je knjiţnica premaknila do faze, v kateri je. Predlagal je, da v skladu s 

svojimi pristojnostmi ţupan prekine točko in da jo nadaljujejo takrat, ko bo zrela za 

obravnavo in ne bo omogočala takih pomislekov, kot jih je slišati na tej seji. Prosil je, da 

se o predlogu opozicije premisli. 

 

Ţupan Mohor Bogataj: 

 Poudaril je, naj svetniki glasujejo po svoji vesti, sam pa je obljubil, da bo zadrţal nakazilo 

sredstev, če bo sklep sprejet, da bo zemljiško knjiţno zadeva čista.  

 

Igor Velov: 

 Poudaril je, da ţupan ţe govori o tehniki izplačila, svetniki pa bi radi prej razčistili, ali so 

ta sredstva sploh upravičena. Glede izvedencev je poudaril, da so prej nekaj leti zastopali 

prodajalca, in edini argument gospoda Juharta je, da naj bi šlo za gradbeno pogodbo. To 

pa ni bila gradbena pogodba, kar je jasno določeno z dodatkom št. 2. Zanimalo ga je, 

zakaj ta dodatek ni bil pokazan. Tako kot pred njim svetnik Potočnik je menil, da se ne 

mudi in da se lahko z odločanjem počaka en mesec, v tem času pa naj se vsi vodje 

svetniških skupin sestanejo in pregledajo celotno dokumentacijo.  

 

Mag. Hermina Krt: 

 Povedala je, da bo glasovala proti. Pred volitvami so se pogovarjali, da bodo delali v 

javno dobro, zdaj pa ugotavljajo, da z lahkoto trošijo javni denar. Za stanovanjsko 

zadrugo so ţupanu predloţili zahtevo za sklic izredne seje, pri tej točki pa je prebrala vsa 

gradiva in poudarila, da je v osebni stiski, ker ţeli Kranju dobro in ve, da je tako knjiţnico 

potreboval. Ţelela pa bi prisluhniti vsem argumentom, tudi Nadzornega odbora, in bi rada 

z mirno vestjo glasovala za, kar pa v tem trenutku ne more. 

 

Mag. Branko Grims: 

 Povedal je, da se ta zgodba odvija ţe vrsto let, vendar pa do tega ne bi prišlo, če bi bil pred 

leti podprt predlog svetniške skupine SDS o nakupu celotne stavbe Globusa, vendar pa so 

bili takrat ţal preglasovani. Poudaril je še, da ceni prof. Juharta in njegovo mnenje, zato ne 

vidijo druge rešitve, kot da se to zaključi. Povedal je še, da pričakuje, da bo ţupan ravnal 

tako, da se sredstva ne bodo nakazala, dokler ne bo jasno, da so stvari urejene glede 

moţnosti takojšnjega vpisa v zemljiško knjigo in da so stvari urejene tudi s podizvajalci. 

 

Igor Velov – replika: 

 Poudaril je, da se morajo najprej dogovoriti, ali je sploh upravičeno tako plačilo, kot je 

predlagano v dodatku. Zemljiško knjiţno dovolilo pa bi moral prodajalec ţe zdavnaj dati. 

Poudaril je, da je jedro spora to, ali je to gradbena pogodba ali ne. V dodatku št. 2 je 

navedeno, da kupec ni udeleţen pri gradnji prostorov Osrednje knjiţnice Kranj kot 

investitor ali naročnik gradbenih del in kupec nima nobene obveznosti v zvezi z gradnjo.  

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Strinjala se je s svetnikom Grimsom, da bi bilo takrat najbolj pametno kupiti Globus, 

ampak pogodbo s prodajalcem je podpisal isti ţupan, ki je danes na seji. Zanimalo jo je, 

zakaj se tako mudi danes podpisati dodatek, če se bo čakalo, da se nekateri pogoji 
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izpolnijo. Zakaj se ne da počakati, da bi se zadeve razjasnile. Poudarila je, da ni proti 

dodatku, če se pokaţe, da je potreben in upravičen, da se podpiše. Menila je še, da bi bilo 

na eni naslednjih sej primerno povedati, kako so realizirani projekti občine. 

 

Nada Mihajlović: 

 Zanimalo jo je, kdo bo preverjal predloge, ki so vključeni v dodatku št. 3na podlagi mnenj 

dveh vrhunskih strokovnjakov gradbene in pravne stroke. 

 

Mag. Alenka Bratušek: 

 Pojasnila je, da je nadzorni odbor dal predlog, glede mnenja prof. Juharta pa, da je najprej 

delal za eno stran in potem za drugo in da bi verjetno kakšen neodvisen strokovnjak 

zadevo pogledal drugače. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, ţupan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj soglaša s sklenitvijo dodatka št. 3 v predlagani vsebini. 

2. Sredstva za izplačilo kupnine po dodatku št. 3 se zagotovijo s prerazporeditvijo na projekt 

40700021 Nakup knjiţnice, proračunsko postavko 131003 Kultura – investicije in invest. 

transferi in konto 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov: 

- iz projekta 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, proračunske postavke 

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO in konta 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 1.282.651 EUR, 

- iz proračunske postavke 240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA – 

SVET 250.000,00 EUR in 

- iz projekta 40700021 Nakup knjiţnice, proračunske postavke 131003 KULTURA – 

INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFERI in konto 420246 Nakup opreme za knjiţnice 

200.000,00 EUR. 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 17 ZA, 11 PROTI, 3 VZDRŢANI). 

 

 

 

13. USTANOVITEV UNIVERZE NA GORENJSKEM 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Krţan, načelnica Urada za druţbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

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

da se je komisija strinjala s predlogom, dopolnila pa ga je toliko, da se v oţji odbor imenuje 

tudi gospo Smiljano Vončina Slavec, ker ima izkušnje s tega področja. 

 

Joţe Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti, je povedal, da se je komisija s tem 

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

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se elaborat o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem. 

2. Pobudo z elaboratom o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem se skupaj s pobudama o 

ustanovitvi, ki sta ju sprejela sveta občin Jesenice in Bled, posreduje Drţavnemu zboru 

Republike Slovenije. 

3. Imenuje se delovna skupina za vodenje postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem v 

sestavi: mag. Branko Grims, poslanec DZ RS in svetnik MOK; Nada Mihajlović, svetnica 

in podţupanja MOK; dr. Ilija Dimitrievski, svetnik MOK; Smiljana Vončina Slavec, 

svetnica MOK; Tomaţ Tom Mencinger, poslanec DZ RS in ţupan Občine Jesenice, dr. 

Brigita Skela Savič, dekanja Visoke šole za zdravstveno nego; Janez Fajfar, ţupan Občine 

Bled; dr. Marko Ferjan, dekan Fakultete za organizacijske vede;  Lidija Goljat Prelogar, 

predstavnica Občine Škofja Loka in Bojan Dremelj, direktor Razvojnega centra za 

informacijsko in komunikacijsko tehnologijo d.o.o.. 

 

Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 

 

 

 

14. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MOK ZA LETO 2011 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Bohorič, predsednik Komisije za nagrade in priznanja, in 

povedal, da je bil letošnje leto razpis za nagrade in priznanja Mestne občine Kranj objavljen, 

kot je v navadi ţe nekaj let, konec aprila v Kranjskem glasu in je bil odprt do vključno 30. 

junija 2011. 

V roku je na razpis prispelo 16 pravilno označenih kuvert s 17 predlogi, od teh sta bila dva 

predloga za istega kandidata. Prvega julija je bil v vloţišču sprejet še en predlog, ki pa ga 

komisija ni obravnavala, ker je bil razpisni rok zamujen. 

Predlogi, ki so v roku prispeli na razpis za podelitev nagrad in priznanj v Mestni občini Kranj 

za leto 2011, so bili zelo različni. Predlaganih je bilo 9 posameznikov in 7 društev. 

Komisija za nagrade in priznanja, ki je svoje delo opravila na štirih sejah, se je po tehtnem 

premisleku odločila, da v letu 2011 podeli naziv častnega občana upokojenemu profesorju dr. 

Vladimirju Ravniku. Prof. dr. Vladimir Ravnik je rojen Kranjčan, ki je na področju botanike 

priznan v svetovnem merilu. V Kranju je bil kot skromen znanstvenik sorazmerno nepoznan, 

vendar si zaradi svojega izjemnega strokovnega dela in prispevka v svetovno zakladnico 

znanja nedvomno zasluţi to priznanje. 

Za nagrado mestne občine Kranj so bili predlagani 3 kandidati, od tega dva posameznika in 

eno društvo. Komisija se je odločila, da je najprimernejši dobitnik nagrade Turistično društvo 

Besnica, ki izjemno uspešno deluje ţe več kot 50 let. Za ostala dva predlagana kandidata, 

gospoda Franca Benedika in gospoda mag. Štefana Kadoiča, pa se je komisija odločila, da 

spremeni originalni predlog, in sicer tako, da gospoda Franca Benedika predlaga za  listino o 

priznanju Mestne občine Kranj, gospoda mag. Štefana Kadoiča pa za veliko plaketo Mestne 

občine Kranj.  

Komisija nadalje predlaga mestnemu svetu štiri kandidate, ki naj prejmejo listine o priznanju 

Mestne občine Kranj za leto 2011. Poleg ţe omenjenega gospoda Franca Benedika, ki je 

predlagan, da listino prejme za uspešno delovanje na področju oţivitve mesta Kranja, so to še 

gospod Janko Bajt, ki je predlagan, da jo prejme za uspešno delovanje na kulturnem področju 

Straţišča, gospod Tomaţ Vilfan, ki je predlagan, da jo prejme za zasluge pri razvoju gasilstva, 



30 
 

zaščite in reševanja v Mestni občini Kranj, in Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica, ki 

izredno uspešno deluje ţe 90 let. 

Kot prejemnike velike plakete Mestne občine Kranj za leto 2011 komisija predlaga gospoda 

mag. Štefana Kadoiča za uspešno delo pri razvoju Kranja, gospo dr. Zvonko Zupanič Slavec 

za velik prispevek na področju zgodovine slovenske medicine in gospoda Janeza Jereba za 

vsestransko uspešno delo, še posebej na področju prostovoljstva. 

Za veliko Prešernovo plaketo, ki se na ţalost podeljuje le ena sama, pa se je komisija odločila, 

da se letos podeli igralcu Prešernovega gledališča, gospodu Pavletu Rakovcu – Račiju, za 

njegovo ţivljenjsko delo. 

Prav pri podelitvi te plakete se je komisija znašla pred veliko zadrego. To priznanje za 

izjemne doseţke na področju kulture se po sedanjih predpisih letno podeli samo eno, za veliko 

Prešernovo plaketo pa je bilo predlaganih 5 kandidatov – 2 posameznika ( poleg g. Rakovca 

še g. Bajt, pri katerem je komisija prekvalificirala priznanje iz velike Prešernove plakete v 

listino o priznanju) in 3 odlični pevski zbori, pomembni za Mestno občino Kranj. Zaradi tega 

bo komisija temeljito proučila obstoječi odlok, ki ureja podeljevanje nagrad in priznanj, in 

Svetu Mestne občine Kranj predlagala nekatere spremembe. 

Komisija se je za predloge, ki so danes pred člani mestnega sveta, odločila soglasno, po 

načelu pravičnosti in primerjanja utemeljitev za posamezne kandidate. Meni, da si letošnji 

kandidati predlagane nagrade in priznanja v celoti zasluţijo, zato predlaga Svetu Mestne 

občine Kranj, da sprejme sklepe, kot jih je predlagala komisija. Po obstoječih pravilih mestni 

svet lahko predlog sprejme ali zavrne, ne more ga pa spreminjati. O primernih kandidatih s 

področja kulture (3 odlični pevski zbori) pa komisija predlaga, da se razmisli in ustvari 

pogoje, da se jih nagradi na Prešernov dan 8. februarja. Dva kandidata, ki prav tako nista bila 

izbrana (gospa Dora Galičič in Koronarno društvo Gorenjske), pa se je odločil v okviru svojih 

pristojnosti nagraditi ţupan MOK g. Mohor Bogataj z malo plaketo Mestne občine Kranj.   

 

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

 

SKLEPE: 

 

1. Za leto 2011 se podeli en naslov Častni občan Mestne občine Kranj. 

    Naslov častni občan Mestne občine Kranj prejme: 

 Gospod prof. dr. Vladimir Ravnik, za njegov neprecenljiv prispevek na področju 

botanike. 

 

2. Za leto 2011 se podeli ena nagrada Mestne občine Kranj. 

    Nagrado Mestne občine Kranj za leto 2011 prejme: 

 Turistično društvo Besnica za zelo uspešno več kot 50-letno delovanje v Mestni občini 

Kranj.  

 

3. Za leto 2011 se podelijo štiri listine o priznanju Mestne občine Kranj. 

    Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2011 prejmejo: 

 Gospod France Benedik za uspešno delovanje na področju oţivitve mesta Kranja, 

 Gospod Janko Bajt za uspešno delovanje na kulturnem področju Straţišča, 

 Gospod Tomaţ Vilfan za zasluge pri razvoju gasilstva, zaščite in reševanja v MOK, 

 Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica za uspešno 90-letno delovanje. 

 

4. Za leto 2011 se podelijo tri velike plakete Mestne občine Kranj. 

    Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2011 prejmejo: 

 Gospod mag. Štefan Kadoič, za uspešno delo pri razvoju Kranja, 



31 
 

 Gospa dr. Zvonka Zupanič Slavec za velik prispevek na področju zgodovine slovenske 

medicine, 

 Gospod Janez Jereb za vsestransko uspešno delo, še posebej na področju 

prostovoljstva. 

 

5. Za leto 2011 se podeli Velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj. 

    Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2011 prejme: 

 Gospod Pavle Rakovec – Rači za ţivljenjsko delo. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH; 25 ZA). 

 

 

 

15. LISTINA O SODELOVANJU MESTNE OBČINE KRANJ IN OBČINE 

DOBERDOB 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance, in povedal, da je listina 

usklajena z občino Doberdob, predlagatelj je kranjski Rdeči kriţ, gre pa samo za formalizacijo 

stikov, ki ţe vrsto leto potekajo med občinama. 

 

Stališča komisij: 

 

Mag. Andrejka Majhen, predsednica Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, je 

povedala, da se je komisija seznanila z listino, s katero soglaša. Povedala je še, da so na seji 

komisije ugotavljali, da so se določene komisije med seboj spraševale, kaj so sklenile o isti 

temi. Prav pri medobčinskem sodelovanju njihova komisija ugotavlja, da se njihovo delo 

prekriva tudi z delom komisije za turizem in gospodarstvo, zato so sklenili, da prosijo 

občinsko upravo, da prouči, kako bi bilo moţno, da bi vsaj predsedniki komisij lahko nekako 

preko portala ali preko tajnikov posameznih komisij imeli dostop do sklepov pred sejami, da 

se seznanijo, kaj so o isti temi sklenile druge komisije.  

 

Nataša Robeţnik, predsednica Komisije za turizem, je povedala, da se komisija strinja s 

podpisom listine med občinama. 

 

Komisija za krajevne skupnosti se je strinjala s podpisom listine. 

 

Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj potrjuje Listino o sodelovanju Mestne občine Kranj in Občine 

Doberdob. 

2. Ţupana Mestne občine Kranj se pooblašča za podpis Listine o sodelovanju Mestne občine 

Kranj in Občine Doberdob. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH; 25 ZA). 
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NADALJEVANJE 2. TOČKE – VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV 

SVETA 

 

22. Mag. Alenka Bratušek: 

- Glede na spremenjene akte Komunale Kranj in glede na dejstvo, da ni podatkov o tem, 

kako je komunala zaključila leto 2010 in kako posluje v prvi polovici leta 2011 ter glede 

na to, da je direktor Komunale Kranj odstopil, je predlagala, da se na naslednjo sejo 

sveta uvrsti točka dnevnega reda - Poslovanje javnega podjetja Komunala Kranj v letu 

2010, poslovanje javnega podjetja Komunala Kranj v letu 2011 in ostalo dogajanje v 

javnem podjetju Komunala Kranj.  

 

23. Nataša Robeţnik: 

- Iz zapisnika prejšnje seje je razvidno njeno vprašanje o dveh novih zaposlitvah v 

Prešernovem gledališču Kranj. Na vprašanje, ali je sklenjen kakšen dogovor med 

direktorico Prešernovega gledališča Kranj in Borutom Veselkom, ji je Nada Bogataj 

Krţan, načelnica Urada za druţbene dejavnosti, odgovorila, da ne obstaja nikakršen 

dogovor. Danes je stanje drugačno, eden od dveh novih zaposlenih igralcev je Borut 

Veselko. Zanimalo jo je, kako je Nada Bogataj Krţan lahko tako hitro odgovorila, ne da 

bi preverila, če je bil sklenjen kakšen dogovor. 

 

Ţupan Mohor Bogataj je povedal, da dogovora v zvezi s tem ni bilo. Vprašanje bo treba 

nasloviti na direktorico Prešernovega gledališča, saj občina ne zaposluje v gledališču.  

 

24. Smiljana Vončina Slavec:  

- Ponovila je predlog o obravnavi planov za leto 2012 in 2013, ki ga je zastavila ţe na 

prejšnjih sejah sveta, in sicer, da bi se ob takih obravnavah sestale vse svetniške skupine. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.45. 

 

 

 

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

Svetlana Draksler, org.  

 

Mohor Bogataj 

ŢUPAN 

 

 

Bojan Homan 

PODŢUPAN 

 

 

 


