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Z A P I S N I K 

 

 

 

31. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 26.2.2014, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Mohor Bogataj. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Jernej Bizjak, Janez Bohorič, Stanislav 

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

Branko Grims, Alojz Gorjanc, Bojan Homan, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Darja Kovačič, Jure 

Kristan, Saša Kristan, Jože Lombar, mag. Andrejka Majhen, Matej Gal Pintar, Jakob 

Piskernik, Alenka Primožič, Nataša Robežnik,Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, mag. Andrej 

Šušteršič, Smiljana Vončina Slavec, Gregor Tomše, Klemen Valter, mag. Igor Velov in Peter 

Zaletelj. 

 

Odsotni so bili svetniki: Ludvik Kavčič, Nada Mihajlović, Alojzij Potočnik in dr. Andreja 

Valič Zver. 

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Alenka 

Podbevšek – predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, Mirko Tavčar – načelnik 

Urada za finance, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v Uradu direktorja, Nada 

Bogataj Kržan – načelnica Urada v Uradu za družbene dejavnosti, Boštjan Gradišar – 

načelnik Urada za okolje in prostor, Janez Ziherl – načelnik Urada gospodarstvo in 

gospodarske javne službe direktorja, Brane Šimenc – načelnik Projektne pisarne, Robert 

Zadnik – vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, Svetlana Draksler  in Milena Bohinc – 

sodelavki v Uradu direktorja. 

 

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

sklepov delovnih teles Sveta MOK in odgovore na svetniška vprašanja. K točki 2.A. je 

posredovano Pojasnilo glede dodatno predlaganega gradiva za odpoklic direktorice javnega 

zavoda Gorenjski muzej. H Kadrovskim zadevam se uvrščajo nove zadeve: B. Imenovanje 
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predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za turizem Kranj, C. Imenovanje nadomestnega 

člana v Svet Gorenjskega muzeja, D. Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za nagrade 

in priznanja. Pri točki 3.A. je iz predloga programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

umaknil nepremičnino Trubarjev trg 8, Kranj. Na predlog Komisije za pridobivanje in 

opremljanje stavbnih zemljišč je pri točki 3.B. umaknil parcelo št. 239/30 k.o. Primskovo, saj 

so prejeli že vlogo za odkup zemljišča. V petek je bil posredovan amandma k Odloku o 

obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, ki 

so ga vložili trije svetniki, danes vam je na mizo na predlog Statutarno pravne komisije 

posredovan še v ustrezni nomotehnični obliki. Na predlog Komisije za krajevne skupnosti je 

umaknil z dnevnega reda dve točki in sicer 5. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Kranj – druga obravnava ter 9. točko - 

Predlog cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami. K 7. točki - V kolikor na predlog Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini 

Kranj v prvi obravnavi ne bo bistvenih pripomb, bo predlagal, da se v skladu s 100. členom 

Poslovnika Sveta MOK, odlok sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 30. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 29.1.2014 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve 

4. Odlok o obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost – druga obravnava 

5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega načrta 

ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah in merilih za odmero komunalnega prispevka – druga 

obravnava 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za 

novorojence v Mestni občini Kranj – prva obravnava  

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 

občinske uprave Mestne občine Kranj – prva obravnava  

8. Akcijski načrt za trajnostno energijo Mestne občine Kranj 

9. Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne 

občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011 

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 30. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

29.1.2014 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 30. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila 29.1.2014 je podal 

Mitja Herak, direktor občinske uprave in povedal, da so vsi sklepi izvršeni oziroma so v 

izvrševanju.  

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Podal je pripombo in sicer se na 2. strani zapisnika popravi njegovo drugo izvajanje tako 

da se glasi: »Menil je, da gre za namerno zavlačevanje in ni več prepričan, da bo zadeva 

na naslednji seji. Glede na to, da ga je ta mestni svet soglasno izvolil v Svet zavoda 

Gorenjski muzej, ki skrbi za zakonitost in pravno formalno urejenost zavoda, tega več ne 

more zagotavljati in zato z današnjim dnem odstopa z mesta člana Sveta zavoda Gorenjski 

muzej. Podal je pisno izjavo.« 

 

Po končni razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 30. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 29.1.2014 s pripombo, podano v 

razpravi in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Odpoklic direktorice javnega zavoda Gorenjski muzej pred potekom mandata in 

imenovanje v.d. direktorice javnega zavoda Gorenjski muzej 

 

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

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 

povedala, da je komisija obravnavala gradivo in sprejela naslednji sklep: Občinska uprava je 

po prejemu soglasja Sveta zavoda GM in Strokovnega sveta GM ter izjasnitvi direktorice 

Gorenjske muzeja prejela še dodatno obsežno  gradivo s strani Sveta zavoda GM in 

Strokovnega sveta GM. Komisija zato predlaga, da se gradivo pripravljeno za odpoklic 

direktorice Gorenjskega muzeja za 31. Sejo Sveta MOK dopolni z gradivom, ki sta ga 

naknadno posredovala Svet zavoda GM in Strokovni svet GM. Zadeva naj se obravnava na 

eni prihodnjih sej.  

 

Razprava:  

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Ni zadovoljen z odločitvijo Komisije za mandatna vprašanja, saj je bilo na razpolago res 

veliko gradiva. 

 



4 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Gradivo je dovolj obsežno in zgovorno, o zadevi lahko odločajo. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Vprašala je, če je to gradivo obravnavala pristojna Komisija za kulturo in šport.  

- Glede dodatnega gradiva je vprašala, ali bo morda spremenilo potek dogodkov, ali pa bo 

dodatno obremenilno za direktorico. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da Komisija za kulturo in šport te zadeve ni obravnavala, 

ker niso imeli seje. 

 

Beno Fekonja:  

- Kot podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja je pojasnil, zakaj je komisija sprejela 

tak sklep. Od pripravljavca gradiva je bilo zaznati, da je prišlo še veliko gradiva na 

Mestno občino Kranj po izvedbi postopka. Komisija je bila enotna, da je treba speljati 

postopek do konca. Izražen je bil dvom, ali bo občina morala zopet neke obveznosti 

poravnavati, ker bo Delovno in socialno sodišče tako odločilo zaradi neverodostojne 

dokumentacije. Če pa uprava zagotavlja verodostojno dokumentacijo, se strinja s 

predlaganima sklepoma. 

 

Darja Kovačič:  

- Kot članica sveta zavoda v prejšnji sestavi je povedala, da ob imenovanju te direktorice ni 

bilo pogoja znanje tujega jezika na višji ravni. Vprašala je, ali je bilo to naknadno 

zahtevano.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 

Gorenjski muzej predvideva, da mora direktor izkazovati znanje tujega jezika na višji ravni. 

Tak pogoj je bil zapisan tudi v razpisu, s tem da ga direktor lahko opravi v roku enega leta od 

začetka mandata. Poleg tega je mestni svet leta 2005 sprejel, katero potrdilo za znanje tujega 

jezika je ustrezno. 

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Sedanji svet zavoda je pridobil gradivo o izpolnjevanju pogoja znanja tujega jezika 

direktorice Gorenjskega muzeja pri občinski upravi, ker ni opravila izpita. Svet zavoda je 

predlagal dodatni rok in takrat se je začelo zapletati. Znotraj poslovanja Gorenjskega 

muzeja je prihajalo do navzkrižja s svetom zavoda, strokovnega sveta in ustanoviteljem, 

zato tudi tak predlog. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednja  

 

SKLEPA : 

 

1. Z mesta direktorice javnega zavoda Gorenjski muzej se odpokliče Marijo Ogrin. 

 

2. Za vršilko dolžnosti direktorice javnega zavoda Gorenjski muzej se imenuje mag. 

Marjano Žibert, in sicer do imenovanja direktorja oziroma do pričetka dela direktorja 

vendar največ za eno leto od imenovanja. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 18 ZA, 6 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
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B. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za turizem Kranj 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Za predstavnike ustanovitelja se v Svet Zavoda za turizem Kranj imenujejo:  

1. Martin Leskovar, Cesta na Rupo 28, Kranj 

2. Matej Gal Pintar, Detelova ulica 2, Kranj  

3. Mihael Sušnik, V Čepuljah 25, Zgornja Besnica  

4. Danilo Šenk, Predoslje 159, Kranj 

5. Aleš Trilar, rojen 5.6.1969, Zlato polje 11, Kranj 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavi pa se po preteku 

mandata dosedanji sestavi sveta zavoda. 

 

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

 

 

C. Imenovanje nadomestnega člana v Svet Gorenjskega muzeja 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Razreši se mag. Andreja Šušteršiča, Kutinova ulica 10, Kranj, s funkcije člana  Sveta 

Gorenjskega muzeja. 

 

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

imenuje Mili Žumer, Levstikova ulica 8, 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 (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

D. Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za nagrade in priznanja 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Za člana Komisije za nagrade in priznanja se imenuje Alojza Jurija Gorjanca, Smledniška 

cesta 15, Kranj. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in velja do izteka 

mandata dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj! 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014 - 

dopolnitev 

 

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

predloga programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem se izvzame nepremičnino 

Trubarjev trg 8, Kranj.  
 

Stališča komisij: 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Alojz Ješe, podpredsednik Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem MO Kranj za leto 2014 in Pridobitvijo statusa grajenega javnega dobra na 

zemljiščih v lasti MO Kranj. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Glede na to, da je bila nepremičnina na Trubarjevem trgu 8, Kranj, izvzeta iz načrta 

razpolaganja se komisija v celoti strinja s predlogom. 

 

Matej Gal Pintar, podpredsednik Stanovanjske komisije 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in jih v delu, ki zadeva delovno področje 

komisije, podpira. 

 

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

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlagano dopolnitvijo 

Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014. 

 

Razprava:  

 

Mag. Igor Velov:  

- Vprašal je, zakaj za objekt na železniški postaji neposredna pogodba. Želel je odkrit 

odgovor za kaj gre, v nasprotnem bo vztrajal, da gre objekt na javno dražbo. 
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Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja, je povedala, da so glede na 

zakonska določila izpolnjena določila za neposredno pogodbo. Namera o prodaji bo 

objavljena na spletu, zbirale se bodo ponudbe in kupec bo izbran na podlagi te objave. 

 

Bojan Homan:  

- Odgovoril je svetniku mag. Velovu, da gre za reševanje kulture. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Objekt na železniški postaji je nevaren. Predlagala je, da se v primeru rušitve objekta ali 

prodaje objekta komu drugemu, kulturnemu društvu Subart ponudi nek drug prostor ali 

zbirališče. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2014 s tem, da se iz načrta izvzame nepremičnina Trubarjev trg 8, Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

 

B. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v lasti Mestne občine 

Kranj 

 

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

seznama se izvzame parcela št. 239/30, k.o. Primskovo. 

 

Stališča komisij: 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njimi strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme.  

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom, s 

pripombo, da naj občinska uprava pri določanju nepremičnin, ki pridobijo status grajenega 

javnega dobra, upošteva prejete vloge občanov. 

 

Alojzij Ješe, podpredsednik Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem MO Kranj za leto 2014 in Pridobitvijo statusa grajenega javnega dobra na 

zemljiščih v lasti MO Kranj. 

 

Razprava:  
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Jure Kristan:  

- Na Komisiji za krajevne skupnosti je postavil vprašanje predsednik KS Bitnje, ki so že v 

letu 2007 zbirali predloge za poti v privatni lasti, da se jih brezplačno prenese na Mestno 

občino Kranj. Želel je, da se pregleda vsa zemljišča, kjer so bila v preteklosti že podane 

pobude za brezplačni prenos zemljišča in vse maksimalno uredi. Pregleda naj se tudi vse 

ostale poti.  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da občina to storila v naslednji fazi.  

 

Bojan Homan:  

- Predlagal je, da posredujejo Vladi RS dopis, v katerem jo opozorijo na smiselnosti tega 

zakona na nepremičnine glede na to, kakšne so težave pri izvajanju in sejo državnega 

zbora.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Parcele iz seznama v prilogi 1 skupaj z vsemi sestavinami, pridobijo status grajenega javnega 

dobra v lasti Mestne občine Kranj. Status se v zemljiški knjigi vpiše kot zaznamba javnega 

dobra. 

Iz seznama se izvzame parcela št. 239/30, k.o. Primskovo. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

C. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme.  

 

Matej Gal Pintar, podpredsednik Stanovanjske komisije: 

Komisija se strinja s predlaganim sklepom.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  
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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-ZUE, 11/2009 in 81/2011). 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

D. Prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije na NRP Investicijsko vzdrževanje 

cest – nujni posegi 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme.  

 

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

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

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Iz proračunske postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – svet, podkonta 409000 

Splošna proračunska rezervacija se zaradi zagotovitve sredstev za nakup zemljišča za cesto na 

območju bivše Gradbinke v Kranju na NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest – nujni 

posegi, proračunsko postavko 221004 Cestna dejavnost – zemljišča, podkonto 420600 Nakup 

zemljišč, prerazporedijo sredstva v višini 4.760,00 €. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA).  

 

 

 

 

4. ODLOK O OBRATOVALNEM ČASU GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA 

KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe. 

 

Stališča komisij: 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Amandma nomotehnično ni ustrezen, zato naj pristojna služba predlog amandmaja pripravi v 

taki obliki, da bo primeren za obravnavo na seji Sveta. 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

Vsak svetnik posameznik ima pravico vlagati amandma tri dni pred sejo. Predlagal je, da se v 

takih primerih svetnik takoj obrne na občinsko upravo na pravnike. 
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Nataša Robežnik, predsednica Komisije za turizem: 

Komisija za turizem pooblašča tri svetnike Mestne občine Kranj, ki so člani Komisije za 

turizem, da vložijo amandma k Odloku o obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na 

katerih se opravlja gostinska dejavnost – druga obravnava, in sicer,  da se tretji odstavek 11. 

člena in prvi odstavek 12. člena obravnavanega odloka spremenita in dopolnita tako, da se v 

letnem času od 1. maja do 30. septembra dovoli obratovanje gostinskih vrtov in teras do 01. 

ure zjutraj naslednjega dne. 

Povedala je, da se je komisija poslužila pomoči občinske uprave. 

 

Amandma: 

Tretji odstavek 11. člena predlaganega odloka se spremeni tako, da se glasi: 

»Vrtovi in terase v ožjem območju starega mestnega jedra Kranja lahko v podaljšanem 

obratovalnem času obratujejo v letnem času od 1. maja do 30. septembra od 22.00 do 

01.00 ure zjutraj naslednjega dne, v letnem času od 1. oktobra do 30. aprila od 22.00 do 

24.00 ure, v primeru javnih prireditev na javnih površinah pa  v skladu z dovoljenim 

trajanjem javne prireditve.« 

 

Prvi odstavek 12. člena predlaganega odloka se spremeni tako, da se glasi: 

»Podaljšani obratovalni čas vseh vrst gostinskih obratov  izven  ožjega območja starega 

mestnega jedra Kranja, ki ga določa 11. člen tega odloka, se določa skladno s prostorskimi 

akti Mestne občine Kranj, glede na vrsto območja osnovne in podrobnejše namenske rabe 

prostora, skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju): 

- na območjih stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim:  
vse vrste gostinskih obratov, razen vrtov in teras: do 02. ure  naslednjega dne, 
gostinski vrtovi in terase lahko v podaljšanem obratovalnem času obratujejo v 
letnem času od 1. maja do 30. septembra od 22.00 ure  do 01.00 ure zjutraj 
naslednjega dne, 
v letnem času od 1. oktobra do 30. aprila od 22.00 do 24.00 ure;  
 

- na območjih centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in  
družbenim dejavnostim ter bivanju:  vse vrste gostinskih obratov, razen vrtov in 
teras: eno uro pred pričetkom rednega obratovalnega časa (torej od 5. do 6. ure)  in 
do  03. ure naslednjega dne, gostinski vrtovi in terase lahko v podaljšanem 
obratovalnem času obratujejo v letnem času od 1. maja do 30. septembra od 22.00 
ure  do 01.00 ure zjutraj naslednjega dne, v letnem času od 1. oktobra do 30. aprila 
od 22.00 do 24.00 ure; 
 

- na območjih proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim,  
proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim, in prometnih 
površin na glavni avtobusni in železniški postaji: neprekinjeno 24 ur, gostinski 
vrtovi in terase lahko v podaljšanem obratovalnem času obratujejo v letnem času od 
1. maja do 30. septembra od 22.00 ure  do 01.00 ure zjutraj naslednjega dne, v 
letnem času od 1. oktobra do 30. aprila od 22.00 do 24.00 ure.« 
 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o obratovalnem času gostinskih obratov in 

kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost  (druga obravnava). 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 
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Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o 

obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS predlaga umik gradiva in  se tudi ni strinjala s predlaganim s predlaganim 

amandmajem. 

 

Po krajši razpravi mag. Igorja Velova, Nataše Robežnik in Staneta Boštjančiča je župan 

Mohor Bogataj povedal, da mora predlagatelj proučiti vložene amandmaje in pripombe 

Komisije za krajevne skupnosti, zato prekinja obravnavo te točke dnevnega reda. Na 

naslednjo sejo mestnega sveta bodo predlagali spremenjen predlog. 

 

 

5. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBMOČJA 

OBČINSKEGA PODROBNEGA NAČRTA ČI2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V 

ČIRČAH IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA – DRUGA 

OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Jure Kristan, podpredsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja 

občinskega podrobnega prostorskega načrta ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah in merilih za 

odmero komunalnega prispevka – prva obravnava in z njim soglaša. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

območja občinskega podrobnega prostorskega načrta ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah in 

merilih za odmero komunalnega prispevka (druga obravnava).  

 

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

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

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta ČI2 – 

centralne dejavnosti v Čirčah – druga obravnava.  

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 
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Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 19 ZA, 1 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ENKRATNEM 

DENARNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V MESTNI OBČINI KRANJ – 

PRVA OBRAVNAVA  

 

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

V imenu predlagatelja je povzela pripombo Statutarno pravne komisije in predlagala, da se v 

1. členu črta naslednje besedilo: »Skrbnik mora predložiti potrdilo centra za socialno delo o 

tem, da je mladoletni otrok postavljen pod skrbništvo.«  

 

Stališča komisij: 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Pripombe komisije so bile sprejete. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem 

prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj – prva obravnava. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS podpira predlagano gradivo. 
 

Župan Mohor Bogataj je predlagal, da se odlok obravnava in sprejme po skrajšanem 

postopku, razprave ni bilo, zato je kot predsedujoči dal na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za 

novorojence v Mestni občini Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

 

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

 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku 

za novorojence v Mestni občini Kranj. 

 

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

 

 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN 

DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA 

OBRAVNAVA  

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave.  

 

Stališča komisij: 
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Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo odloka. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine 

Kranj. 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom. 

 

Razprava:  

 

Stane Boštjančič: 

- Menil je, da zadeva ni tako preprosta glede menjave uradov in služb. Nastale bodo tudi 

finančne posledice, določeni posamezniki bodo po novem lahko bolj obremenjeni.  

Svetniki nimajo pregleda nad celoto, priložena bi morala biti sistemizacija delovnih mest.  

- Splošna služba ima vodjo in bo imela po novem zelo velike pristojnosti in zelo velike 

naloge. Potrebno bi bilo razmisliti, ali sta to edini službi, za kateri je pametno, da se ju 

spreminja. Predlagal je, da se na tej občini oblikuje močno pravno ekipo, ki naj bo servis 

za celo občino. Za drugo obravnavo odloka naj se pripravi celotno sliko, da bodo svetniki 

videli, kako je ta uprava organizirana. 

 

Matej Gal Pintar: 

- Se je strinjal z razpravo svetnika Boštjančiča. Pred tremi leti je občina najela svetovalno 

službo za preoblikovanje občinske uprave. Ta služba je izdelala študijo, kako bo ta občina 

učinkovitejša. Zanimalo ga je, kako so takrat predvideli dodatno ustanavljanje uradov. 

Predlagal je, da svetniki prejmejo akt o sistemizaciji in primerjavo, zakaj bo nova ureditev 

boljša kot stara. 

- Če bodo samo poiskali rezerve za nova delovna mesta, potem ne bodo nič rešili. Mogoče 

morajo na ta mesta pritegniti nove strokovnjake na tem področju in se okrepiti. 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Strinjala se je s predhodnimi razpravljavci v smislu, da je potrebno več gradiva. Opozorila 

je, da je problem javnih naročil v strokovni pripravi vsebine javnega naročila. Ob tem, ko 

se služba koncentrira, mogoče zgublja stik z vsebino in je to v organizacijskih shemi treba 

predvideti. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Vprašal je, v čem je smiselnost spreminjanja organizacijske strukture tik pred volitvami.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je v gradivu čistopis odloka, iz katerega 

je razvidno, katere službe in uradi delujejo v okviru občinske uprave in njihove pristojnosti. 

Stvar mestnega sveta je sprejem odloka in kadrovskega načrta. Sistemizacijo po posebnem 

postopku, ki je določen v Zakonu o javnih uslužbencih, v skladu z odlokom in kadrovskim 

načrtom sprejema župan. 

Sprememba odloka je bila predlagana zaradi združitve pravnikov, ki delujejo tudi v Uradu za 

okolje in prostor na nepremičninskem področju. Zaradi lažjega dela se pristojnosti in naloge 

prenesejo v Splošno službo. Služba za javna naročila in pridobivanje EU sredstev pa sta v 
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odloku zapisani, vendar ne pravilno. Eno delovno mesto se bo iz Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe preneslo v Projektno pisarno znotraj te službe. 

 

Nataša Robežnik:  

- Vprašala je, ali je delovno mesto city managerja vneseno in definirano v odloku. 

 

Mag. Branko Grims:  

- Glede na vse pripombe in predloge je predlagal županu, naj se odlok ponovno prouči in 

pripravi za ponovno prvo obravnavo. 

 

Župan Mohor Bogataj je prekinil obravnavo te točke, odlok bo šel ponovno v prvo obravnavo.  

 

 

 

8. AKCIJSKI NAČRT ZA TRAJNOSTNO ENERGIJO MESTNE OBČINE KRANJ 
 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe. 

 

Stališča komisij:  

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira Akcijski načrt za trajnostno energijo Mestne občine Kranj. 

Jure Kristan, podpredsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Akcijskim načrtom za trajnostno energijo Mestne občine Kranj in z 

njim soglaša. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS podpira predlagano gradivo. 

 

Razprava:  

 

Jure Kristan:  

- Vsi se morajo zavedati, da se ne morejo samo osredotočiti na en energent na območju 

občine. Vsak posameznik ima pravico do svobodne odločitve, kako in na kakšen način 

se bo ogreval. Naloga občine kot lastnice javnih objektov je, da poskrbi za energetsko 

varčnost teh objektov. Predvsem se mora pristopiti k zmanjševanju trdih delcev v 

ozračju.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Akcijski načrt za trajnostno energijo Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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9. NADZORNO POROČILO O PRAVILNOSTI IN SMOTRNOSTI PORABE 

PRORAČUNSKIH SREDSTEV MESTNE OBČINE KRANJ ZA FINANCIRANJE 

SVETNIŠKIH SKUPIN MOK V LETU 2011 

 

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

nadzorno poročilo ni pripravljeno v skladu z veljavno zakonodajo, to je z določili Zakona o 

lokalni samoupravi in v skladu z določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila 

nadzornega odbora občine. Nadzorni odbor ni naredil analize vseh odgovorov, ki jih je 

posredovala občinska uprava in svetniške skupine in prevetritev ukrepov. 

 

Alenka Podbevšek, predsednica Nadzornega odbora: 

- Povedala je, da jo je presenetilo, da je o poročilu poročala ga. Hudobivnik, in ne sama, ker 

je to končno poročilo nadzornega odbora. Glede količine materiala je menila, da bi za to 

točko zadostovalo njihovo poročilo brez prilog. Poročilo vsebuje vse materiale, ki so 

potrebni za razumevanje poročila. Na kratko je povzela kako je poročilo nastajalo, da bi 

preprečila nerazumevanja. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora v občini in opravlja 

nadzor nad razpolaganjem s proračunskimi sredstvi. Povedala je, da ne opravljajo nadzora 

samo nad zakonitostjo porabe teh sredstev, ampak tudi nad razpolaganjem s temi sredstvi, 

namenskost porabe, smotrnost porabe, pravilnost, učinkovitost in gospodarnost porabe. 

Med gradivom je dopis občine, ne pa dopisov nadzornega odbora, zato je povedala kako 

je poročilo nastajalo. Nadzorni odbor je sprejel sklep o nadzoru v dobri veri, da so jih 

svetniki imenovali na ta položaj kot strokovnjake, izkušene ljudi, ki bodo lahko opravljali 

nadzor sami, ne pa koristili zunanje strokovnjake. 9. julija 2013 so sprejeli osnutek 

poročila, ki so ga posredovali županu. Župan je poročilo pohvali in bil presenečen nad 

obsegom in kvaliteto. 17. septembra so prejeli odgovore in odzivno poročilo občine. 5. 

novembra so poročilo dokončali, nadzorni odbor ga je potrdil 18. novembra. Povedala je, 

da se je takrat dogovorila z županom, da se bo poročilo obravnavalo na decembrski seji. 

27. novembra so oddali končno poročilo s spremnim dopisom. Ob oddaji poročila je 

tajnica nadzornega odbora pomotoma priključila spremni dopis, ki je bil oddan pri oddaji 

osnutka poročila, zato je bil  v tem dokumentu stavek, da nadzorni odbor pričakuje 

odzivno poročilo. Tajnica je takoj, ko se je ugotovila napaka, poslala pravo obvestilo, da 

je to poročilo končno in da je namenjeno za obravnavo na mestnem svetu. V začetku 

decembra sta ona in podpredsednik nadzornega odbora Marjan Gantar imela sestanek z 

županom, kjer so se dogovorili, da bo poročilo obravnavano na decembrski seji. Nato so 

13. decembra na sejo nadzornega odbora pred sejo sveta dobili dopis občine s 

pripombami, na seji je bila kot poročevalka gospa Hudobivnik. Na seji so skušali razložiti, 

da so pripombe tehnične in da na vsebino poročila ne vplivajo. Z gospo Hudobivnik je 

bilo dogovorjeno, da bodo pregledali predloge občine in strokovno sodelovali z njo. Pred 

sejo mestnega sveta je bila sklicana tiskovna konferenca in brez vednosti nadzornega 

odbora je bilo poročilo razglašeno za končno poročilo in razdeljeno novinarjem. To 

poročilo je poročilo nadzornega odbora in nadzorni odbor ima pravico in dolžnost, ker je 

njihovo delo javno, da to poročilo objavi, ampak sami odločajo o tem kdaj bo objavljeno. 

Vsa poročila o svojem delu objavljajo na spletu, kjer je razvidno kaj delajo. Povedala je, 
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da je imela dogovorjen sestanek z gospo Hudobivnik, vendar bi bilo takrat nesmiselno 

kakorkoli popravljati poročilo, ker je bilo poročilo že dano v javnost. Kljub temu pa 

poročilo ni bilo uvrščeno na mestni svet. Januarja so še enkrat posredovali, poročilo ni šlo 

na sejo, komisije pa so o kvaliteti poročila že razpravljale. Neprijetno so bili presenečeni, 

da so komisije ocenjevale njihovo delo, čeprav to ni delo komisij. Februarja so ponovno 

zahtevali, da se poročilo uvrsti na sejo. Pojasnila je kaj zahteva pravilnik in sicer kako naj 

poročilo izgleda, kar je v prilogi 1. Poročilo mora imeti poleg sestave nadzornega sveta, če 

je delal izvedenec ime nadzorovanega organa, uvod, ugotovitveni del, priporočila in 

predloge. To njihovo poročilo ima. Po vsebini pa poročilo zahteva pravne podlage, ki so v 

njihovem poročilu navedene. Pravilnik zahteva, da se vsebinsko v poročilu navede cilj 

nadzora. Cilj nadzora je naveden na strani 5 kot posebno poglavje. Pravilnik zahteva, da 

se navede nadzorovanec, nadzorni odbor je natančno navedel, da je nadzorovanec Mestna 

občina Kranj in to je povzročilo nepravilne in neutemeljene komentarje, ker to ni bilo 

jasno razumljeno. Pravilnik navaja, da mora biti v poročilu naveden odziv nadzorovanca. 

To je bilo tisto, kar je gospa Hudobivnik rekla, da so prekopirali, ker je bilo to najbolj 

verodostojno, kaj je nadzorovanec ugotovil. O vsebini je povedala, da je nadzorni odbor 

ugotovil 19 neustreznih ravnanj oziroma nepravilnosti. Pohvalila je občino in njene 

strokovne službe, ki so pripravile korektno, strokovno in dobro odzivno poročilo, kjer so 

se strinjali s 17 njihovimi ugotovitvami in na njih niso imeli pripomb. Opozorili so na 

pripombi, da ni sledljivosti, ko svetniške skupine pošiljajo zahtevke, ker so imeli kot 

dokument le prilogo, natisnjen zahtevek iz katerega se ni videlo kdo to pošilja. Pojasnili 

so, da je sledljivost preko računalnika mogoče ugotoviti. Druga pripomba je bila, bi 

mestni svet enkrat letno preverjal, kako se stanje izboljšuje na tem področju. Nadzorni 

odbor je verjetno nekoliko nerodno napisal, da za nadzor nad izvedbo predlaganih 

ukrepov naj Svet MOK zadolži notranje revizijsko službo, ki naj o tem letno poroča 

mestnemu svetu. Mislili so, da bi mestni svetniki prosili župana, naj jim o tem poroča, on 

pa lahko naroči notranji revizijski službi, da naredi manjši pregled. Strinjala se je, da 

dikcija verjetno ni bila najbolj primerna in iz tega je nastale eden poglavitnih očitkov, 

kako nadzorni odbor prekoračuje svoja pooblastila. Poudarila je, da so zgolj želeli, da 

problematika ne razvodeni in da se poraba spremlja še naprej. Glede očitkov, da niso 

dodatno upoštevali odzivov nadziranca pa je prebrala nekaj primerov. Nadzorni odbor je 

navedel, da so naročilnice izdane kljub neustreznim ali nepopolnim zahtevkom, odgovor 

nadziranca je bil: »pristojni organ občine od vsakega skrbnika sredstev zahteva pisni 

zahtevek, vendar nekateri skrbniki sredstev svetniških skupin niso vešči pisarniškega in 

računovodskega poslovanja. Pristojni organ občine se zaveda, da je tako ravnanje 

napačno, zato takega ravnanja ne izvaja več in od skrbnikov zahteva dopolnitev 

zahtevkov.« Pri vsaki ugotovitvi in priporočilu, pri 17 je bil odziv, da se strinjajo in že 

ukrepajo, da bodo stvari v bodoče boljše.  

 

Stališča komisij: 

 

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

drugačnega stališča, kot predsednica nadzornega odbora. Poročilo so presojali s pravnega 

vidika. Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine je popolnoma 

nedvoumen, kaj mora vsebovati končno poročilo. Ugotovili so, da v končnem poročilu 

obveznih sestavin ni. V ugotovitveni del je iz dveh elementov: zakonitost in pravilnost 
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poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi, učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih 

proračunskih sredstev. Gre za zakonitost in učinkovitost in gospodarnost. V končnem poročilu 

ni navedenih predpisov, ki naj bi bili kršeni z ravnanjem s strani nadzorovanca, vsaj on jih ni 

opazil. V 5. točki 4. člena je jasno navedeno: »ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma 

nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.« V tem poročilu pa ni 

navedenega predpisa, ki bi bil kršen. Tudi v 9. členu: »ugotovitveni del mora vsebovati 

popolne in verodostojne podatke z natančno navedbo dokumentacije na kateri temeljijo 

ugotovitve, z navedbo predpisov, ki so bili kršeni«. Tega ni v poročilu. V končnem poročilu 

piše, da mora biti razvidno katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovanega organa je 

odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu. Tudi to ni razvidno iz končnega 

poročila. Prav tako ni pripravljeno končno poročilo s priporočili in predlogi. Zanimalo ga je 

kje so predlogi za odpravo nezakonitosti, ki jih je nadzorni odbor ugotovil. Trdil je, da to 

poročilo, kot je sestavljeno ni v skladu s pravilnikom. Menil je, da tako poročilo, kot je, ne bi 

uvrstil na sejo mestnega sveta in menil, naj se svet odloči ali bo obravnaval poročilo, ki ni v 

skladu s pravilnikom, ali pa se zadeva odloži in počaka, da bo nadzorni odbor prišel do tega, 

da je prav, da je potrebno proučiti tudi pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega 

odbora in da se bo držal členov iz tega pravilnika. Poudaril je, da ne gre za podcenjevanje dela 

nadzornega odbora ampak osnovni princip, da se držijo pravnih pravil. Povedal je še, da je na 

statutarno pravno komisijo prišel predlog, kjer je nadzorni odbor sprejel sklep, da naj 

statutarno pravna komisija v zvezi s to prevedbo pravilnika o plačah in plačilih občinskim 

funkcionarjem in nagradah, posreduje pravno mnenje na tisti del sklepa, ki ga je sprejel 

mestni svet, ki govori, da se glede izplačil izenačita status člana in predsednika nadzornega 

odbora s statusom svetnika v svetu  Mestne občine Kranj. Statutarno pravna komisija bi dala 

mnenje, vendar ne ve glede česa, zato je prosil, da se nadzorni odbor opredeli okrog tega kaj 

bi radi.    

 

Razprava: 

 

Mag. Igor Velov: 

- Povedal je, da je glede na sestavo pričakoval včasih kakšno neljubo zadevo s strani 

nadzornega odbora. To kar pa se je zdaj zgodilo pa je razočaranje nad strokovnostjo 

nadzornega odbora. Predsednica je sama povedala, da je bila nadzorovanec Mestna občina 

Kranj, svetniške skupine pa niso del Mestne občine Kranj oziroma je ne predstavljajo. 

Zdelo se mu je krivično, da morajo svetniške skupine vrniti določene zneske. Svetniške 

skupine imajo zahteve, vse naprej pa vodi občinska uprava. Če pa so že zapisali, da naj 

sredstva vrnejo, razen če dokažejo, da imajo prav, potem je pričakoval, da se ta postopek 

zaključi na način: »ali nimaš prav in vrni, ali imaš prav in nisi kriv«. Tega drugega dela pa 

ni našel nikjer. Njihova svetniška skupina je vse dokazala in pričakoval je, da mu bo to 

priznano in to bi moralo biti del tega poročila.  

 

Alenka Podbevšek: 

- Povedala je, da na statutarno pravno komisijo niso naslovili vprašanja. Nadzorni odbor je 

prosil Mestno občino Kranj, da priskrbi neodvisno pravno mnenje kaj pomeni sklep. 

Glede poročila je o nepopolnosti ponovila, da je najprej povedala, kaj pravilnik zahteva in 

da to je v poročilu. Pojasnila je, da so zadevo skušali poenostaviti in jih prikazati v 

tabelah, kjer piše zaporedna številka dokumenta, vsebina dokumenta, zahtevek, če ima 
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podpis, datum in vsebino, prav tako pri naročilnici, dobavnici in računu. Vsak posamezen 

dokument ima označeno kaj ni bilo v redu. To ali so bili zahtevki podpisani ali ne ni 

vplivalo, ker se jim je to zdela formalnost. Nadziranec je bila Mestna občina Kranj, ki bi 

morala poskrbeti za vsebino dokumenta. Pregledali so pripombe posameznih skupin in 

verodostojne dokumente, ki prej niso bili na razpolago. Strokovne službe Mestne občine 

Kranj so odgovorile na nekatere pripombe svetniških skupin. 

 

Župan Mohor Bogataj je predlagal, da se glasuje o spremenjenem sklepu, ki se glasi: 

Mestni svet ugotavlja, da poročilo še vedno ni sestavljeno v skladu s Pravilnikom o obveznih 

sestavinah poročila nadzornega odbora občine. Mestni svet poziva nadzorni odbor, da svoje 

poročilo dopolni v skladu s pravilnikom, tako da bo jasno razvidno kje je prišlo do kršitve 

predpisov in da poda predloge za odpravo eventualno protipravnega stanja. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- menil je, da tega problema ne bi bilo, če nadzorni odbor ne bi stopil na žulj vsem 

svetniškim skupinam. Poudaril je, da ga zanima vsebina, ne toliko oblika. Predlagal je, da 

se v bodoče, kjer je bilo rečeno, da se je občinska uprava že odzvala, da se uredijo 

postopki. Točno naj bo določeno na kakšen način, da se sprejme primerne pravilnike, ki 

bodo življenjski, in da se odpravi blokade in nepotrebno birokracijo. 

 

Darja Kovačič: 

- Pojasnila je, da so edina svetniška skupina, ki ni odreagirala in da zato, da ne bi izgledalo, 

kot da jih nič ne zanima je pojasnila, da poročilo ni prišlo v pisni obliki ampak ga je 

dobila po elektronski pošti, ki pa jo je v tistem času menjala, tako da o vsem tem izvedela 

prepozno. Pojasnila je dala kasneje županu oziroma jih poslala občinski upravi. Poudarila 

je še, da se ji zdi poročilo priložnost, da bo v bodoče vsem jasno kako je potrebno peljati 

postopke. Namesto da se prerekajo kaj je bilo prav in kaj ne, naj se raje dogovorijo kako 

naprej, da bo vse prav. 

 

Bojan Homan: 

- Zanimalo ga je kako naj upraviči nabavo fotografskega aparata, ker je jasno, zakaj naj bi 

se tak aparat uporabljal. Menil je, da je potrebno pri vsem tem uporabiti tudi zdravo 

pamet.  

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da se mu poraja dilema o tem o čem naj svetniki glasujejo, 

ker če bodo glasovali o predlaganem sklepu, potem je zadeva zaključena, če pa bodo glasovali 

o sklepu, ki ga je prebral med obravnavo točke, pa delo nadzornega odbora še ni zaključeno. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Menil je, da če res prihaja do kršitev predpisov je prav, da se to jasno pove in da se stanje 

sanira. To pa lahko dosežejo na ta način, da je končno poročilo tako, kot ga zahteva 

pravilnik. Lahko pa se zadovoljijo s tem, kar je pripravil nadzorni odbor. 

 

Mag. Branko Grims: 

- Povedal je, da je dala statutarno pravna komisija spremenjevalni predlog in po poslovniku 

se najprej glasuje o takem predlogu, če ta ni sprejet se potem glasuje o osnovnem sklepu. 
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Mag. Igor Velov: 

- Želel je, da se zadeva konča in sicer tako, da se ugotovi kakšne napake so bile narejene in 

da se sklep tako oblikuje. 

 

Župan je po končani razpravi dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da končno nadzorno poročilo še vedno ni sestavljeno v 

skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.  

Svet Mestne občine Kranj poziva Nadzorni odbor Mestne občine Kranj, da svoje poročilo 

dopolni v skladu s pravilnikom, tako da bo jasno razvidno, kje je prišlo do kršitve predpisov 

in da poda predloge za odpravo eventualno protipravnega stanja. 

 

Sprejeto z večino glasov (  27 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 7 VZDRŽANIH). 

  

 

 

10. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE 

KRANJ 

 

1. Matej Gal Pintar:  

- Ni prejel odgovora na vprašanje iz pretekle seje glede city managerja. Zanima ga, kdaj bo 

prejel odgovor. 

 

Župan Mohor Bogataj je odgovoril, da se bo city manager predstavil na eni izmed naslednjih 

sej mestnega sveta. Trenutno se ukvarja s programom dela, ko bo ta izdelan in usklajen bo 

prišla na mestni svet. 

 

2. Stane Boštjančič:  

- Po informacijah iz medijev se je pričelo s prakso, da se društva iz drugih občin prijavijo v 

kranjski občini, v skladu s pravilnikom pridobijo domicil in se potegujejo za finančna 

sredstva. Predlagal je, da se pravilnik spremeni čim prej in sicer v smeri preprečitve take 

prakse.   

- Predlagal je, da člani Sveta Mestne občine Kranj prejmejo sporazum, ki je bil podpisan s 

krajani Krajevno skupnostjo Drulovka glede čistilne naprave.  

 

3. Vlasta Sagadin:  

- Zanimalo jo je, v kakšni fazi se trenutno nahaja obnova ceste na Rupo, od stadiona proti 

vasi.  

- Kako občina nadzira realizacijo programov kulturnih društev, ki za to prejmejo finančna 

sredstva?  

- V KS Huje je pri samskem domu blizu OŠ Jakoba Aljaža tržnica, ki je vse prej kot ponos 

Kranju. Vlada totalna anarhija, parkira se na ploščadi, lokali so odprti cele noči, ne 

odstranjuje se smeti, nekaj je zaprtih lokalov, preprodaja se droga. Zanimalo jo je, kakšne 

načrte ima občina pri ureditvi te tržnice.  
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- Opozorila je na predstavnike Mestne občine Kranj v svetih javnih zavodov. To so ljudje z 

različnimi profili izobrazbe, v svetih pa delajo brezplačno in prostovoljno. Zanimalo jo je, 

kako bodo na OŠ Matije Čopa Kranj predstavnike občine opozorili, da se bo odpravila 

nezakonitost pri imenovanju ravnatelja. Občina je seznanjena z vsemi postopki, dopisi in 

odločbo inšpekcije. Prosila je, da župan in uprava odgovorita in posredujeta pri tej zadevi.   

 

4. Klemen Valter:  

- Zahvalil se je za odgovor na sklep sveta glede višine sejnin članov svetov mestnih občin 

in članov nadzornih odborov. Predlagal je, da se to izvrševanje sklepa dopolni v smeri, da 

se procenti, navedeni v odgovoru, pretvorijo v nominalne zneske.  

 

5. Saša Kristan: 

- V pritličju v spodnji avli občine je klančina za invalide. Klančina nima ograje, ampak 

visok rob, ob katerega se marsikdo spotakne in pade. Predlagala je, da bi se tam postavila 

ograja.  

- Na prejšnji seji je spraševala za oboke na Gaštejskem klancu. Znotraj obokov so korenine, 

ki izpodrivajo kvadre. Na dveh koncih sta kvadra že zelo pomaknjena ven in obstaja 

možnost, da padeta na cesto.  

- Prosila je, da prihodnjič ob pošiljanju gradiva svetu, gradivo za svet ne vsebuje vse 

elektronske evidence, ki je osebna stvar.  

- Nadzornemu odboru Mestne občine Kranj je predlagala, da pregledajo smotrnost in 

pravilnost koriščenja sredstev javnih razpisov kulturnim društvom.  

 

6. Bojan Homan:  

- Obvestil je vse prisotne, da je v ponedeljek, dne 24.2.2014, prišlo končno pravnomočno 

gradbeno dovoljenje za čistilno napravo. Sklenili so dogovor s krajani, ki so bili stranka v 

postopku. To so v bistvu trije dogovori, en je s krajani za pridobitev okoljevarstvenega 

soglasja, drugi za gradbeno dovoljenje in tretji z družino Premk. Pogajanja z njimi so bila 

izredno naporna.  Vseh treh dogovorov se morajo eksaktno držati in jih izpolniti. Izrazil je 

upanje, da bodo dobili državna sredstva. Dober znak, da se zadeve premikajo je, da so v 

torek dobili pogodbo o sofinanciranju za vodovod Bašelj Kranj. Vsi dogovori so 

objavljeni na spletni strani občine in Krajevne skupnosti Orehek Drulovka. 

 

Nataša Robežnik:  

- Želela je prejeti te dogovore na elektronski naslov. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da bo prejela dogovore.  

 

7. Mag. Andrej Šušteršič:  

- Zahvalil se je za odgovore glede terjatev in glede ureditve prometa na Kutinovi, vendar z 

odgovori ni zadovoljen. 

- Glede zaprtja Ljubljanske ulice je povedal, da to ni dolgoročna rešitev. Predlagal je, da 

mestna oblast prouči postavitev hitrostnih ovir na Kutinovi cesti.  

- Glede terjatev je podal dve pobudi:  

1. Občinska uprava naj Svetu Mestne občine Kranj do junijske seje predloži na vpogled 

ažuriran seznam vseh odprtih in še nedokončanih terjatev, izkazanih v evrih s 

specifikacijo zastaranih in neizterljivih terjatev.  
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2. Občinska uprava naj Svetu Mestne občine Kranj na seji v septembru 2014 posreduje 

posodobljen seznam odprtih tožb in izvršljivih zadev. Vsi zneski pri izvršljivih 

zadevah naj bodo izkazani v evrih. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

POBUDI:  

 

1. Občinska uprava naj Svetu Mestne občine Kranj do junijske seje predloži na vpogled 

ažuriran seznam vseh odprtih in še nedokončanih terjatev, izkazanih v evrih s 

specifikacijo zastaranih in neizterljivih terjatev.  

2. Občinska uprava naj Svetu Mestne občine Kranj na seji v septembru 2014 posreduje 

posodobljen seznam odprtih tožb in izvršljivih zadev. Vsi zneski pri izvršljivih zadevah 

naj bodo izkazani v evrih. 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

8. Mag. Drago Štefe:  

- Zahvalil se je za odgovor na vprašanje o primernejši lokaciji podjetja Surovina v Kranj. 

Prosil je, da se v odgovoru na koncu prve vrstice v oklepaju zapisali: »do konca julija 

2014.« V zadnjem stavku pa naj se doda besedilo: »v mesecu aprilu«.  

- Zahvalil se je za odgovor glede analize trgovinske dejavnosti v starem Kranju. Prosil je, 

da se na koncu teksta doda: »Rok september 2014«.  

- Predlagal je, da se do prihodnje seje pripravi podrobno pisno poročilo, v kakšni fazi so 

naloge kolesarske steze Kranj – Medvode.  

 

9. Jure Kristan:  

- Lansko leto je bil izdelan posnetek cest v Mestni občini Kranj. Prosil je, če lahko dobi to 

dokumentacijo po mailu in tudi ostali svetniki, če so zainteresirani. UGGJS 

- Zanimalo ga je, kaj se dogaja z načrtovano gradnjo krožišč in sicer za Labore, Škofjeloška 

cesta, razširitev krožišč pri Mercatorju na Primskovem in razširitev ceste do priključka na 

avtocesto.  

- Mestna občina Kranj je ena izmed soglasodajalcev za telekomunikacijska omrežja – 

optiko. Zanimalo ga je, če bi lahko dobili shemo oz. opremljenost občine z optiko ter 

projekcija opremljanja območij za naprej. Prosil je za pisni dokument, lahko je grafika s 

kratko obrazložitvijo.  

- Vprašal je, kakšna je v občini stopnja brezposelnosti oz. tendence, kako je s socialnimi 

transferi, saj je z njimi povezano pokrivanje cene vrtcev. Kako občina razmišlja v 

prihodnje spodbujati gospodarstvo?  

- Predlagal je, da se obvesti direktorja kranjske knjižnice, da uredijo okolico knjižnice, 

moteči so predvsem grafiti in vedno polni koši odpadkov pred knjižnico.  

 

10. Darja Kovačič:  

- Zanimalo jo je, kje v predpisih občine je dovoljeno, kaj vrtičkarji lahko postavijo na najeta 

zemljišča.  
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11. Mag. Igor Velov:  

- Predlagal je, da se večja kmetijska površina odda v najem vrtičkarjem pod pogojem 

enotne urejenosti. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da podžupanja Nada Mihajlović intenzivno dela na tem, da 

bi se vrtički uredili na Fockovem travniku, vendar se sooča s prostorskimi ovirami.  

 

12. Alojzij Ješe:  

- Glede davka na nepremičnine je vprašal, ali ima občina kakšne obveznosti do kmetijskih 

zemljišč, ki so v aktih rezervirana kot zazidljiva, ob tovarni Sava, na Rupi.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 

  

 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc 

 

 

 

 

Svetlana Draksler 
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