MESTNA OBČINA KRANJ
SVET
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka: 900-22/2010-(41/04)
Datum: 16.6.2010

ZAPISNIK
39. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 08.09.2010, ob 16. uri v sejni
dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.
Sejo je na začetku vodil ţupan Damijan Perne, v nadaljevanju pa podţupan Stane Štraus.
Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Stanislav Boštjančič, mag. Alenka
Bratušek, Rudi Čebulj, dr. Ilija Dimitrievski, Andrej Dolenc, Evstahij Drmota, Beno Fekonja,
Alojz Gorjanc, mag. Branko Grims, Bojan Homan, Darko Jarc, Janez Jereb, Matevţ Kleč,
Jakob Klofutar, Jure Kristan, Saša Kristan, Joţe Lombar, Nada Mihajlović, Petra Mohorčič,
Irena Oman, Doroteja Osterman, Milan Podgoršek, Suzana Rekelj, Nataša Robeţnik, mag.
Franc Rozman, mag. Rozalija Sabo, Stane Štraus, Gregor Tomše, Andrej Urbanc, Igor Velov,
Borut Zatler in mag. Darko Zupanc.
Odsoten je bil Alojzij Potočnik.
Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Mirko Tavčar – v.
d. direktorja občinske uprave in vodja oddelka za finance, Ana Vizovišek – vodja kabineta
ţupana, Tatjana Hudobivnik – vodja oddelka za splošne zadeve, Uroš Korenčan – vodja
oddelka za druţbene zadeve, Simon Naglič – vodja oddelka za razvoj in investicije, mag.
Marko Hočevar – vodja oddelka za tehnične zadeve, Janez Rakar – vodja medobčinskega
inšpektorata, Milena Bohinc – analitik v kabinetu ţupana, Svetlana Draksler – analitik v
kabinetu ţupana, Danijela Bida Šprajc – podsekretar na oddelku za okolje in prostor, Borut
Ulčar – RRD (pri točki 6.), Vera Rutar – RRD (pri točki 7.), Marjan Podgoršek in Marjan
Gantar – nadzorni odbor (pri točki 12.).
Predsedujoči, ţupan Damijan Perne je povedal, da je bil svetnikom na mizo posredovan zbir
sklepov odborov in komisij Sveta, zapisnik Nadzornega odbora, v petek je bilo poslano
gradivo za točko Kadrovske zadeve in sicer dodatna kadrovska zadeva C - Odpoklic
direktorice Gorenjskega muzeja in Imenovanje v.d. direktorice Gorenjskega muzeja in
popravek kadrovske zadeve B., ker Zakon o knjiţničarstvu in Odlok o ustanovitvi Osrednje
knjiţnice Kranj predpisujeta izdajo soglasja s strani ustanovitelja in ne mnenja, več bo o tem
kasneje pojasnil Uroš Korenčan. Danes je na mizo predloţeno še dodatna premoţenjska
zadeva D – Majdič Marica in Demeter – predlog sporazuma v postopku denacionalizacije,
več o tem bo kasneje pojasnila Tatjana Hudobivnik, dodatno gradivo k 5. točki: Odlok o
koncesiji za obstoječo ţičniško napravo dvosedeţnico Bauhenk – Gorenja Sava – hitri
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postopek, dodatno gradivo k 6. točki Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja BR/1 Britof jug – 2. obravnava, dopolnitev k točki Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj – hitri postopek in k Odloku o
ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Kranj. Seznanjeni
smo s predlogom za umik 8. točke Odlok o sprememba in dopolnitvah Odloka o ureditvi in
varnosti cestnega prometa, ki ga je podala Komisija za krajevne skupnosti in k 11. točki je
dan na mizo predlog ţupana za podelitev nagrade, ter sprememba sklepov komisije. Povedal
je še, da se je seja danes malo drugače začela in tudi zaključila se bo malo drugače.
Ker ni bilo razprave, je predsedujoči, ţupan Damijan Perne predlagal in dal na glasovanje
naslednje
SKLEPE:
1. Odlok o koncesiji za obstoječo ţičniško napravo dvosedeţnico Bauhenk – Gorenja
Sava se obravnava in sprejme po hitrem postopku.
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v
Mestni občini Kranj se obravnava in sprejme po hitrem postopku.
3. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Kranj
se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Soglasno sprejeto (27 PRISOTNIH: 27 ZA).
Potem je dal predsedujoči, ţupan Damijan Perne na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Kadrovska zadeva C - Odpoklic direktorice Gorenjskega muzeja in Imenovanje v.d.
direktorice Gorenjskega muzeja se obravnava na seji sveta.
2. Premoţenjska zadeva D – Majdič Marica in Demeter – predlog sporazuma v postopku
denacionalizacije se obravnava na seji sveta.

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA).
Na glasovanje je dal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 38. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 16.6.2010 ter poročila o
izvršitvi sklepov
2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta
3. Kadrovske zadeve
4. Premoţenjske zadeve
5. Odlok o koncesiji za obstoječo ţičniško napravo dvosedeţnico Bauhenk – Gorenja Sava –
hitri postopek
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 –
Šolski center Zlato polje – 1. obravnava
7. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja BR/1 - Britof jug – 2. obravnava
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v
Mestni občini Kranj – hitri postopek
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9. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Kranj –
skrajšani postopek
10. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini
Kranj
11. Predlogi za podelitev priznanj MOK za leto 2010
12. Poročili Nadzornega odbora MOK:
 Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti dodelitve ter porabe proračunskih
sredstev MO Kranj društvom zasebnim zavodom, ustanovam in ostalim neprofitnim
nevladnim organizacijam v obdobju 2006-2008
 Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev javnega
naročila rekonstrukcije OŠ v Ţabnici ter gradnje prizidka – telovadnice – faza I
Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (28 PRISOTNIH; 26 ZA, 0 PROTI, 2
VZDRŢANA).

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 38. SEJE SVETA Z DNE 16.6.2010 TER POROČILA O
IZVRŠITVI SKLEPOV
Poročilo o izvršitvi sklepov je podal Mirko Tavčar, vodja Oddelka za finance.
3. točka: Kadrovske zadeve - izvršene
4. točka: Premoţenjske zadeve – v izvrševanju
5. točka: Sprememba Poslovnika Sveta MOK – hitri postopek - objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 51-28.6.2010
6. točka: Odlok o javnem redu v MOK – 2. Obravnava – objavljeno v Uradnem listu RS, št.
60-23.7.2010
8. točka: Občinski program varstva okolja – predlog – v izvrševanju
9. točka: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih
programov v Mestni občini Kranj - objavljeno v Uradnem listu RS, št. 52-30.6.2010
10. točka: Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture - objavljeno v Uradnem listu RS, št. 54-9.7.2010
11. točka: Program športa v MOK za leto 2011 – se bo pričel izvrševati s 1.1.2011
12. točka: Soglasje k Statutu Zavoda za turizem Kranj – posredovano zavodu
13. točka: Izhodišča za pripravo OPPN staro mestno jedro Kranj – v izvrševanju
14. točka: Predlog cen za biološke odpadke – sklep posredovan Komunali Kranj, ki ga ţe
izvršuje
Ker ni bilo nobenih pripomb je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 38. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 16.6.2010 ter poročilo o izvršitvi
sklepov 38. seje sveta.
Soglasno sprejeto (29 PRISOTNIH: 29 ZA).
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2.VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA
1. Matevţ Kleč:
- Zanimalo ga je, kaj je s cesto Njivica – Rovte.
Simon Naglič, vodja Oddelka za razvoj in investicije, je povedal, da je občina s strani
Ministrstva za okolje in prostor dobila odobritev, v pripravi je odmera.
2. Alojz Gorjanc:
- je opozoril na več odprtih gradbišč na cestah v Kranju, ki se vlečejo, tudi čez roke
dokončanja. Aprila je bilo rečeno, da bosta Gregorčičeva in Koroška cesta zaključeni.
Damijan Perne, ţupan, je povedal, da tudi občina ves čas na to opozarja. Je pa res, da se stvari
ne odvijajo tako, kot bi občina ţelela.
3. Mag. Alenka Bratušek:
- je postavila vprašanje, povezano s Komunalo Kranj. 25.8.2010 je direktor Komunale
Kranj poslal vprašanje na Mestno občino Kranj, ki se nanaša na realizacijo sklepa
nadzornega sveta. Ko je revizor pregledoval poslovno poročilo za lansko leto, je podal
mnenje s pridrţkom, da razen v pogledu izkazovanja stroškov najemnin za infrastrukturo,
ki je bila s 1.7.2009 v knjige Mestne občine Kranj, ki so v izkazu poslovnega izida zajeti
znotraj stroškov storitev, so po njegovem mnenju knjigovodski izkazi v redu. Komunala
Kranj sprašuje ţupana oz. MOK, če je v zvezi s tem kaj naredila. Danes je to izpostavila
zato, ker je predstavnik MOK v skupščini, ki je bila v začetku julija, pri sklepu o
glasovanju o razrešnici nadzornemu svetu in direktorju polemiziral in se spraševal, če je
razrešnica sploh upravičena. Zanimalo jo je, kaj v zvezi s tem, če se je kaj, zgodilo.
Mirko Tavčar, v.d. direktorja občinske uprave, je povedal, da je to problem, ki bo saniran s
1.1.2011, ko bodo v proračun za prihodnje leto uvrstili subvencioniranje cene, ki je razlika
med amortizacijo in najemnino. Z g. Kljunom s Komunale Kranj se dogovarjata za rešitev v
letošnjem letu.
Mag. Alenka Bratušek
- je ţelela, da se odgovor posreduje pisno na Komunalo Kranj in prosila, da občina svoje
predstavnike na skupščini obvestijo, kaj je problem, da ima revizor pridrţek;
- se je kot predsednica Odbora za finance zahvalila vsem članom odbora, ki so v tem
mandatu sodelovali pri delu.
Stane Štraus, podţupan, je kar se tiče predstavnika MOK v skupščini povedal, da so bili pri
tem nekateri pomisleki, potekali so pogovori, zadeve so v reševanju.
4. Borut Zatler:
- je postavil vprašanje v zvezi z izvedbo in planiranjem otroškega igrišča na Planini – KS
Huje Planina. V letošnjem letu naj bi bila planirana izgradnja otroškega igrišča, za katero
naj bi bila pridobljena vsa dovoljenja. Zaustavilo pa se je pri izplačilu nadaljnjih
postopkov izvedbe oz. dokončanja igrišča. Šlo naj bi za sredstva, ki naj bi jih KS dobila iz
naslova izgradnje Planeta Tuš. Zanimalo ga je, kje se je zaustavilo.
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Igor Velov, podţupan, je odgovoril, da so v tem mandatu uvedli, da vsak, ki ima investicijo v
Kranju in pride v Kranj graditi, da vrne nekaj tudi druţbi. Ko se je Planet Tuš odpiral, so se
pogodili, da druţba, ki je izvajala tista dela, podari 250.000 evrov trem krajevnim skupnostim:
Huje, Bratov Smuk in Planina. Za to igrišče so se kar nekaj časa odločali, predračune pa
prinesli toliko kasneje, da je plačilo zapadlo v obdobje, ko je ta druţba, ki ima pogodbo, v
likvidnostnih teţavah. Za igrišče v KS Bratov Smuk so izgradnjo igrišča plačali v celoti.
Občina je v stiku z druţbo, ki ne beţi od plačila, priznava dolg. Ko bo podjetje likvidno, bo
izplačalo sredstva. V proračunu za leto 2011 bo občina poskušala zagotoviti 10.000 evrov za
plačilo projektov.5. Milan Podgoršek:
- ga je zanimalo, kdo je na občini odgovoren za stike z javnostmi, ker namenoma daje
napačne podatke novinarjem. V klipingu z naslovom Kranjski led buri duhove pred
mestnim svetom je zapisano: »da je pred postavitvijo ledene dvorane leta 2007 je namreč
Mestno občino Kranj vodil ţupan Mohor Bogataj«. Leta 2007 je občino vodil ţupan
Damijan Perne.
Igor Velov, podţupan, je g. Milana Podgorška prosil, da se obrne na novinarje, avtorje članka.
6. Jure Kristan:
- je glede kroţišča v Straţišču povedal, da upa, da se bo le-to vzdrţevalo oziroma kosila
trava v sredini kroţišča;
- je izpostavil, da zopet gradijo neke objekte med bloki na Ulici Tuga Vidmarja. Zanimalo
ga je dovoljenje za gradnjo, ker je tudi občina morala dati soglasje za objekt;
- je povabil vse navzoče na razstavo maket bodoče telovadnice v OŠ Straţišče. Ta dvorana
mora biti v štirih letih zgrajena. Predstavljenih je 17 maket, od katerih morajo eno izbrati,
drugo leto narediti projektno dokumentacijo, leta 2012 pa začeti graditi;
- je povedal, da je bil januarja kot predstavnik občine imenovan v Nadzorni svet druţbe
BSC. Do sedaj še ni bil pozvan oz. se nič ne dogaja. Vprašal je, ali BSC deluje brez
nadzornega sveta. Ţelel je, da ţupan urgira.
Damijan Perne, ţupan, bo preveril, kako je z Nadzornim svetom BSC in kako je z gradnjo
objekta na Ulici Tuga Vidmarja. Za zadnjo zadevo je po njemu znanih podatkih naj bi bilo to
zemljišče zazidljivo in dokumentacija starejšega datuma, samo da je zamenjalo lastnika, ki je
pričel z gradnjo. Zadevo so preverjali tudi inšpektorji in, če bo znana kakršnakoli napaka ali
pomanjkljivost, jo bodo oni ugotovili.
7. Nada Mihajlović:
- je pred dnevi obiskala kritične točke Kranja, med drugim tudi Kieselstein, novi in stari del.
Ţelela je dobiti informacijo o izvajalcu zaključnih del, ki je v sanaciji ali stečaju, ali prisilni
poravnavi v tej zgodbi, ter postavila dodatno vprašanje, kako je s plačilom projekta.
Mirko Tavčar, v.d. direktor občinske uprave, je odgovoril, da se marsikaj sliši okrog
Kieselsteina, ampak dejstvo je, da ima občina kot investitor ţe pol leta teţave z izvajalcem
podjetjem Vegrad. Vegrad teţko plačuje izvajalce in material. Občina je uspela Vegrad
prepričati, da je podpisal prvi tripartitni dogovor oz. pogodbo z podizvajalcem, ki bo
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zagotovil manjkajoči material. Do petka bodo podpisali še šest pogodb z ostalimi
podizvajalci, drug teden naj bi se zadeva začela dogajati. Preplačil pri tem projektu ni.
Lahko pa grozi kakšna nevarnost iz podpisanih cesij, če bi kakšen od podizvajalcev ne bil
poplačan iz tega naslova, ampak to v primeru, če bi se dela čisto ustavila. Ta del je zavarovan
z bančno garancijo. Občina planira, da naj bi bila gradbeno obrtniška dela po tem planu
zaključena 20. novembra, potem pa zaključujejo še opremljevalci, notranja in muzejska
oprema. S temi imajo tudi problem, ker gradbeno obrtniška dela niso zaključena do faze, ko
bodo opremljevalci začeli z delom. Bilo je precej dileme ali z Vegradom prekiniti ali
nadaljevati, ampak ker so zadeve zapeljane na 90 %, je bila odločitev, da vloţijo še te napore
in se poskušajo dogovoriti, ker je časovno za občino najbolj ugodno in pa predvsem bi bili
podizvajalci v veliki meri poplačani. Izrazil je izrazil upanje, da bo situacija drug teden na
samem gradbišču drugačna.
Jure Kristan:
- je vprašal, da če je realno gledano 90 % del izvedenih, koliko denarja je šlo naprej.
Podizvajalec za 70 % del ni dobil plačano, ali še kakšne situacije stojijo, ali je tisto, kar je
Vegrad naredil, tudi ţe dobil plačano.
Mirko Tavčar je povedal, da je Vegrad do sedaj dobil plačanih 19 izstavljenih situacij in po
dejansko opravljenih delih je, razen enega minimalnega zneska, Vegrad poplačan. Preko
situacij Vegrada je poplačanih tudi velika večina podizvajalcev. Problemi so, ker projekt traja
ţe dve leti, in iz prvega leta so določene teţave, ker občina ni imela podatkov o dolgovih do
podizvajalcev. Pred 14imi dnevi so prišli do 90 % točnih podatkov, kakšne so pogodbene
vrednosti Vegrada oz. obveznosti Vegrada do kakšnega posameznega podizvajalca, kakšna je
fakturirana vrednost in kakšna so poplačila. Marsikakšen od podizvajalcev ima v pogodbi
dogovorjenih 30 % poplačila s kompenzacijo, splošno znani so Celovški dvori. V našem
primeru ne gre toliko za to, ampak gre za dela, ki jih Vegrad za posamezne podizvajalce
opravlja na drugih objektih.
Stanislav Boštjančič:
- je izpostavil teţave v Šiški z Merkurjem, kjer podizvajalci niso hoteli dati dokumentacije
in ni prišlo do uporabnega dovoljenja. Zanimalo ga bo, kakšna bo v tem primeru situacija
z uporabnim dovoljenjem.
Mirko Tavčar je povedal, da je ravno to poudarek, zakaj občina vztraja na Vegradu. Tega se
zavedajo in bojijo, da bodo morali vse potrebne dokumente pridobiti od podizvajalcev, ker jih
bo Vegrad po vsej verjetnosti teţko dal, čeprav ima pogodbeno zavezo do občine in v bistvu
terjatev do podizvajalcev. Če podizvajalci ne bodo poplačani, znajo biti teţave, zato so nastali
tripartitni dogovori oz. pogodbe, v katerih je določeno, da podizvajalci direktno predajo
občini svoje dokumente. Tu so pokriti vsi veliki podizvajalci, gre za strojne inštalacije, elektro
inštalacije.
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3. KADROVSKE ZADEVE
A. Predlog za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij in njihovih namestnikov
Uvodno poročilo je podal mag. Darko Zupanc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Stanislav Boštjančič je predlagal, da se spremeni predlog sklepa in sicer se vnese v tekst
komu se predlaga kandidate, ki se tako glasi za vse tri točke sklepa: »Svet Mestne občine
Kranj za 4. volilni okraj 1. volilne enote za člane in namestnike članov okrajne volilne
komisije predlaga Republiški volilni komisiji«, s čimer se je predlagatelj strinjal.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:

1.
2.
3.
4.

Svet Mestne občine Kranj za 4. volilni okraj 1. volilne enote za člane in namestnike
članov okrajne volilne komisije predlaga Republiški volilni komisiji:
JAKOBA KLOFUTARJA, stanujočega Ul. Juleta Gabrovška 19, Kranj
MARJETO OKRŠLAR, stanujočo Kebetova ulica 20, Kranj
PRIMOŢA ŠTRAUSA, stanujočega Oprešnikova ul. 36, Kranj
GREGORJA TOMŠE, stanujočega Britof 276, Kranj

1.
2.
3.
4.

Svet Mestne občine Kranj za 5. volilni okraj 1. volilne enote za člane in namestnike
članov okrajne volilne komisije predlaga Republiški volilni komisiji:
ERNO AMBROŢIČ, stanujočo Šutna 33, Ţabnica
TADEJO DOBNIKAR, stanujočo Kriţnarjeva pot 24, Kranj
LUDVIKA GORJANCA, stanujočega Šorlijeva ulica 9, Kranj
SAŠO KRISTAN, stanujočo Trojarjeva 32, Kranj

I.

II.

III.

Svet Mestne občine Kranj za 6. volilni okraj 1. volilne enote za članico okrajne
volilne komisije predlaga Republiški volilni komisiji:
1. NEŢO ZUPAN, stanujočo Gogalova 7, Kranj

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH; 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN).
B. Soglasje k imenovanju direktorja Osrednje knjiţnice Kranj
Uroš Korenčan, vodja Oddelka za druţbene zadeve, je podal uvodno poročilo k tej zadevi.
Opozoril je, da je bil poslan popravek gradiva, pravilno je soglasje k imenovanje in ne
mnenje. 4. odstavek 17. člena Zakona o knjiţničarstvu določa, da mora svet zavoda pred
imenovanjem direktorja pridobiti soglasje občine ustanoviteljice.
Nada Mihajlović, predsednica Odbora za druţbene zadeve, je povedala, da se je odbor s
predlogom seznanil.
Mag. Darko Zupanc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, je
povedal, da je komisija na današnji seji soglasno podprla predlog.
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj kot ustanovitelj javnega zavoda Osrednja knjiţnica Kranj daje
soglasje k imenovanju Viljema Lebana, Tbilijska ulica 10, 1000 Ljubljana za direktorja
Osrednje knjiţnice Kranj.
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH; 29 ZA).

C. Odpoklic direktorice Gorenjskega muzeja
Imenovanje v.d. direktorice Gorenjskega muzeja
Uvodno poročilo je podal Uroš Korenčan, vodja Oddelka za druţbene zadeve.
Mag. Darko Zupanc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, je
povedal, da je komisija sklep o prenehanju mandata dosedanji direktorici podprla, drugi sklep
za imenovanje v.d. direktorice pa na seji komisije ni bil izglasovan.
Nada Mihajlović, predsednica Odbora za druţbene zadeve, je povedala, da se je odbor sprejel
predlog ţupana, vendar s pomisleki.
Damijan Perne, ţupan, je povedal, da je odpoved dosedanje direktorice prišla hitro in
nenapovedano. Potrebno je bilo iskati rešitev. Na razpis so se prijavili štirje kandidati. Po
pogovoru s kandidati, ki so formalno izpolnjevali pogoje, je komisija soglasno menila, da
nobeden od kandidatov ne morejo podpreti za 4 letni mandat direktorja. Dodal je, da se tudi
njemu kot ţupanu izteka mandat in ni hotel narediti prehitre poteze. Na koncu so se odločili
za v.d. direktorja, ki so ga izbrali izmed štirih prijavljenih kandidatov. Vsi kandidati so
usluţbenci Gorenjskega muzeja, od katerih so trije zaposleni v kranjski izpostavi, predlagana
kandidatka pa ni bila vključena v to izpostavo. Odločitev je bila, da bo lahko ona bolj
nepristransko pristopila k nalogam. Predlagana kandidatka je na samem zagovoru dokaj dobro
predstavila svoj program in izkazala, da ima vodilne sposobnosti.
Razprava:
Andrej Dolenc:
- je menil, da je predlog premalo obrazloţen in vprašal, kakšno je mnenje zaposlenih.
Alojz Gorjanc:
- je izjavil, da bo predlog podprl in izrazil razočaranje, da v Kranju v kulturnih institucijah
na vodilnih mestih ni v Kranju stanujočih ljudi.
Petra Mohorčič:
- je bila v stiku z zaposlenimi in zdajšnjo direktorico. Menila je, da je mnenje zaposlenih
pomembno. Glede na to, da predlagane kandidatke zaposleni ne podpirajo, se ji zdi zelo
teţko, da bo kdorkoli, ki nima podpore v kolektivu, naredil kaj dobrega za muzej.
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Nataša Robeţnik:
- je povedala, da pozna situacijo v muzeju, ker je tam delala in kjer vlada trenutno anarhija.
Za direktorja so pomembne vodstvene sposobnosti, ki jih je izkazala Mija Ogrin, ki je
delala na evropskem projektu. Predlagala je, da se čim prej razpiše nov razpis za
direktorja.
Jure Kristan:
- je glede tega, da kandidatka ni iz Kranja, povedal, da se tudi on vozi v Ljubljano, pa bi
rajši delal v Kranju, ampak v Kranju ni pravih delovnih mest. Podpira predlog.
Stanislav Boštjančič:
- se je strinjal s kolegom Gorjancem kar se tiče kadrovske politike. V Kranju je treba paziti,
da ljudje ne bodo hodili v Ljubljano. Predlagal je, da se za v.d. direktorice Gorenjskega
muzeja imenuje Marjano Ţibert, ker je prav, da dajo prednost Kranjčanki. Svetniki bi
morali dobiti program in prijavo na razpis od vseh prijavljenih kandidatov. Na mizo so
dobili samo prijavo in program od predlagane kandidatke Marije Ogrin, kar pomeni, da se
le-ta favorizira, kar oteţuje odločanje na mestnem svetu.
Damijan Perne, ţupan, je ponovil, da nobeden od štirih kandidatov ni ustrezal za direktorja in
zato je kot predlagatelj daje predlog za imenovanje vršilca dolţnosti direktorja. Kakršnokoli
favoriziranje kandidata je zavrnil.
Mag. Branko Grims:
- je izjavil, da bo predlog podprl in ravno tako tudi svetniška skupina SDS.
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Svet Mestne občine Kranj kot ustanovitelj javnega zavoda Gorenjski muzej na podlagi
odpovedi pogodbe Barbare Ravnik ter pridobljenega mnenja sveta in strokovnega sveta
zavoda ugotavlja, da Barbari Ravnik dne 1.10.2010 preneha mandat direktorice
Gorenjskega muzeja.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH; 24 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŢANI).
2. Svet Mestne občine Kranj kot ustanovitelj javnega zavoda Gorenjski muzej imenuje
Marijo Ogrin, Grajska ulica 33, 4264 Bohinjska Bistrica za vršilko dolţnosti direktorice
Gorenjskega muzeja za obdobje od 1.10.2010 do imenovanja direktorja (m/ţ) muzeja.
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH; 17 ZA, 7 PROTI, 2 VZDRŢANA).
4. PREMOŢENJSKE ZADEVE
A. Izvzem iz javnega dobra na zemljišču parc. št. 1002/2, k.o. Kranj
Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja oddelka za splošne zadeve in povedala,
da 17 m2 zemljišča ne predstavlja več javnega dobra ampak se nahaja pod stavbo bivšega
CSD Kranj.
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Stališča odborov in komisij:
Na odboru za finance so se strinjali s predlaganimi sklepi, statutarno pravna komisija ni imela
pripomb, prav tako ni bilo pripomb na odboru za pridobivanje in opremljanje stavbnih
zemljišč.
Razprava:
Stanislav Boštjančič:
- Zanimalo ga je kako je bilo z razpisom za prodajo, kje je bil objavljen, kdaj je bila javna
draţba in kdo so kupci, ker se govori, da so to Jakob Klofutar in Vizoviškovi.
Tatjana Hudobivnik:
- Pojasnila je, da Zakon o razpolaganju s stvarnim premoţenjem drţave in občin in Uredba
izdana na podlagi zakona , določata, da je v primeru dveh neuspešnih draţb moţno skleniti
direktno prodajo. V Uradnem listu sta bili razpisani dve draţbi in objavljeni na spletni strani
Mestne občine Kranj. Bili sta neuspešni, ker ni bilo nobenega zanimanja, ni bilo ponudnika.
Po dveh neuspešnih javnih draţbah so dobili ponudbo s strani dveh ponudnikov, s katerimi je
bila sklenjena prodajna pogodba. Kupca pa sta do polovice Odvetniška druţba Klofutar,
Ošabnik in partnerji in Računalniška druţba D spot, katere direktor je Gregor Stojanovič,
podatki o lastnikih pa so dostopni na straneh Ajpes-a.
Stanislav Boštjančič:
- Zanimalo ga je koliko je bila ocenjena stavba in za koliko je bila prodana.
Tatjana Hudobivnik:
- Povedala je, da ne ve natančno, vendar se ji zdi, da je bila ocenjena okrog 500.000 EUR,
potem se je cena dvakrat zniţala za 15 % v skladu z določili Zakona o razpolaganju s
stvarnim premoţenjem in uredbe. Končna cena je bila okrog 380 do 390.000 EUR.
Stanislav Boštjančič:
- Ţelel je vedeti zakaj je bilo potrebno v tej recesiji to stavbo prodati, zakaj se ni počakalo, da
bi recesija minila. Zanimalo ga je ali so bili tako visoki stroški vzdrţevanja oziroma kaj je
vzrok.
Damijan Perne, ţupan:
- Povedal je, da so bili ogromni stroški vzdrţevanja, delala se je škoda, ker je puščala
napeljava. Menil je, da so lahko veseli vsake prodaje, ker je to pomemben vir prihodkov v
mestno blagajno.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, ţupan Damijan Perne na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1002/2, k.o.
Kranj.
Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 5 VZDRŢANIH).
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B. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih:
parc. št. 352, k.o. Rupa,
parc. št. 2916/8 in 2916/10, obe k.o. Ţabnica,
parc. št. 417/4, k.o. Babni vrt,
parc. št. 253/37, k.o. Kokrica,
parc. št. 586/2, k.o. Pševo,
parc. št. 1/2, 5/4, 5/5, 5/7, 849/2, 858/2, 895/2, 894/2, 893/5, 892/11, vse k.o. Straţišče
parc. št. 480, k.o. Drulovka
Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja oddelka za splošne zadeve in povedala,
da gre za zemljišča, ki so ţe v lasti Mestne občine Kranj in po katerih potekajo kategorizirane
ceste in zato predlagajo, da se vse prenesejo v javno dobro.
Stališča odborov in komisij:
Odbora in komisija, ki so se seznanili s to točko niso imeli pripomb.
Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, ţupan Damijan Perne na glasovanje naslednji
SKLEP:
Nepremičnine:
- parc. št. 352, k.o. Rupa,
- parc. št. 2916/8 in 2916/10, obe k.o. Ţabnica,
- parc. št. 417/4, k.o. Babni vrt,
- parc. št. 253/37, k.o. Kokrica,
- parc. št. 586/2, k.o. Pševo,
- parc. št. 1/2, 5/4, 5/5, 5/7, 849/2, 858/2, 895/2, 894/2, 893/5, vse k.o. Straţišče
- parc. št. 480, k.o. Drulovka
pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot JAVNO DOBRO v
lasti Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN).
C. Sklep o vzpostavitvi novega projekta v načrtu razvojnih programov
Uvodno poročilo je podal Simon Naglič, vodja oddelka za razvoj in investicije in povedal, da
je bil s strani Ministrstva za zdravje objavljen razpis za financiranje projektov na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti. Na projekt so se lahko prijavile samo občine, OZG pa ima prav
tako predvideno investicijo v izboljšanje delovnih pogojev in opreme. Med MOK in OZG je
prišlo do dogovora, da se MOK na razpis prijavi in v celoti financira izvedbo projekta,
predvideva pa se 70 % sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje in 30 % s strani OZG.
Obremenitev proračuna MOK pa se ne predvideva.
Odbor za finance se je strinjal s predlogom in predlagal dodaten sklep, da se opredeli, kdo
krije dodatne stroške v primeru podraţitve projekta. Odbor za pridobivanje in opremljanje
stavbnih zemljišč se je strinjal.
Razprava:
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Mag. Franc Rozman:
- Menil je, da če je navedena cena v študiji tako podrobna, to je navedena v decimalke, da ne
more biti prava in da je to zavajanje, povedal je še, da bo glasoval za.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, ţupan Damijan Perne na glasovanje naslednji
SKLEP:
V načrt razvojnih programov Mestne občine Kranj za l. 2011 in 2012 se uvrsti nov projekt
Prenova ZD Kranj- obnova prostorov DMD, hodnika in šolskega dispanzerja, številka
projekta 40700074.
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA).
D. Majdič Marica in Demeter – predlog sporazuma v postopku
Predsedujoči, ţupan Damijan Perne je v uvodu povedal, da je ta zadeva povezana z deli, ki
potekajo na Jelenovem klancu. Gospod Vitomir Gros je v tem postopku zahteval, da pride do
zamenjave določenih zemljišč, da ne bi nasprotoval nadaljevanju del.
Podrobnejše poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja oddelka za splošne zadeve in
pojasnila, da gre za denacionalizacijsko zadevo denacionalizacijskih upravičencev, ki ju
zastopa Vitomir Gros. Le ta je zahteval, da se pripravi gradivo za obravnavo na mestnem
svetu. Gospod Gros predlaga menjavo zemljišča, ki v naravi predstavlja del Jelenovega
klanca, skupaj meri 376 m2. S strani cenilca je bilo to zemljišče ocenjeno na 78.628,00 EUR,
kar pomeni 209,12 EUR/m2. Za to vrednost zahteva menjavo zemljišča na Savskem otoku in
sicer del od deteljice proti objektu starega bazena in sicer v isti vrednosti. Po preračunu je to
5.740 m2 zemljišča, po ceni 13,70 EUR/m2. Povedala je, da je mnenje občinske uprave, da
obstajajo ovire za vračilo v naravi in da zemljišče na Jelenovem klancu po vsej verjetnosti ne
bo vrnjeno v naravi. Zavezanec za plačilo odškodnine je Republika Slovenija in ne MOK.
Gospod Gros pogojuje zamenjavo teh dveh zemljišč zaradi nemotenega dokončanja obnove
Ljubljanske in Savske ceste, v nasprotnem primeru grozi, da bo oviral dokončanje teh del.
Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči, ţupan Damijan Perne na glasovanje naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj soglaša, da Mestna občina Kranj sklene sporazum, po katerem
pravnim naslednikom po upravičencih Marici in Demetru Majdiču v zameno za umik zahteve
za denacionalizacijo nepremičnine parcelna številka 368 v izmeri 147 m2 in dela
nepremičnine parcelna številka 439 v izmeri 229 m2, oboje k.o. Kranj (po starem parcelnem
stanju), to je za dele današnjih zemljišč parcelna številka 991/1 in 995 k.o. Kranj v skupni
izmeri 376 m2, dodeli del zemljišča parcelna številka 445/19 v izmeri 1.459 m2, del zemljišča
parcelna številka 445/1 v izmeri 3.330 m2 in del zemljišča parcelna številka 444/1 v izmeri
951 m2, vse k.o. Kranj, v skupni izmeri 5.740 m2.
Sklep ni bil sprejet (26 PRISOTNIH: 9 ZA, 16 PROTI, 1 VZDRŢAN).
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5. ODLOK O KONCESIJI ZA OBSTOJEČO ŢIČNIŠKO NAPRAVO
DVOSEDEŢNICO BAUHENK – GORENJA SAVA – HITRI POSTOPEK
Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja oddelka za splošne zadeve in povedala,
da so na mizo svetniki dobili dodatek k obstoječi zadevi in sicer zahtevo Ministrstva za
promet, ki zahteva, da se začnejo postopki za podelitev koncesije. Povedala je, da je osnova
za podelitev koncesije Zakon o ţičniških napravah za prevoz oseb, ki določa, da se koncesija
podeli upravljavcu ţičniške naprave brez javnega razpisa. Upravljavec in lastnik te ţičniške
naprave je Smučarska zveza Slovenije, zato predlagajo, da se koncesijski akt sprejme po
hitrem postopku in podeli koncesija za obdobje desetih let, kar je osnova za izdajo
obratovalnega dovoljenja, ker ţičnica trenutno obratuje na podlagi začasnega obratovalnega
dovoljena.
Stališča odborov in komisij:
Statutarno pravna komisija, odbor za finance, odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko
infrastrukturo nimajo pripomb in se strinjajo s predlaganim sklepom, na komisiji za krajevne
skupnosti in odboru za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport pa so se s
predlogi seznanili.
Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči, ţupan Damijan Perne na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o koncesiji za obstoječo ţičniško napravo dvosedeţnico Bauhenk – Gorenja
Sava.
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN).

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM
NAČRTU OBMOČJA D 02/3 – ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE – 1. OBRAVNAVA
Uvodno poročilo je podala Danijela Bida Šprajc, podsekretar na oddelku za okolje in prostor
in povedala, da je v veljavi obstoječ zazidalni načrt, po katerem so zgrajene ekonomska
gimnazija, fakulteta, elektro šola in dijaški in študentski dom. Skozi leta se je izkazalo, da
obstoječi zazidalni načrt zahteva spremembe. Pogoji so nastali letos marca, ko je mestni svet
sprejel spremembe plana, kjer so bile usklajene rabe v tem območju. Celotno območje se
lahko nameni druţbenim dejavnostim in spremljajočim programom. Prvi namen sprememb
zazidalnega načrta je, da se postavi urbanistični koncept novega univerzitetnega središča z
obrobnimi programi. Ta zazidalni načrt naj bi tudi rešil zagato z ledeno dvorano. Skozi
postopke se je izkazalo, da zazidalni načrt ni bil zadostna podlaga za izdajo gradbenega
dovoljenja, zato je bilo letos le to razveljavljeno, kar pomeni, da bo v nadaljnjih fazah
potrebno skleniti dogovor, ki bi omogočal, da ledena dvorana lahko ostane do leta 2017, do
takrat, ko je občina podelila stavbno pravico investitorjem.
Stališča odborov in komisij:
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Statutarno pravna komisija ni imela pripomb, odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko
infrastrukturo se je strinjal, komisija za krajevne skupnosti pa je ţelela, da se upoštevajo
določene pripombe, do katerih naj se opredeli do druge obravnave.
Razprava:
Petra Mohorčič:
- Ker je območje predvideno za druţbene dejavnosti, je izpostavila problem Glasbene šole
Kranj, ki v mestnem jedru nima ustreznega prostora. Šola potrebuje več kot 2000 m2
uporabne površine, več kot 20 let je šola na nadomestni lokaciji, ki je zelo nevarna, v njej pa
se šolajo mladi, ki so med najbolj nadarjenimi v Kranju, zato je prosila, da se upošteva
moţnost, da bi se lahko na tem področju Zlatega polja mogoče nekoč zgradila glasbena šola.
Igor Velov:
- Pojasnil je, da je gradivo v prvi obravnavi in da s sprejetjem le tega še ni podlage, da bi se
dalo kaj graditi. Priznal je, da dejavnost ustreza, seveda pa je pomembno ali se bo občina
lotila tako zahtevnega projekta. Poudaril je še, da se leta 2017 na tem področju sprosti en
hektar občinske zemlje.
Stanislav Boštjančič:
- Zanimalo ga je ali so samo tisti otroci, ki so v glasbeni šoli nadarjeni, ostali, ki pa se ne
ukvarjajo z glasbo pa ne.
Matevţ Kleč:
- Zanimalo ga je kako daleč so dogovori z gospodom Pavšlarjem, ki v tem primeru predstavlja
največji problem. Predlagal je, da se skuša od Pavšlarja pridobiti soglasje, da je do leta 2017
moratorij. Opozoril je še na dopis Upravne enote, ki naj se ga upošteva.
Igor Velov:
- Povedal je,d a se točno to dogaja. Z gospodom Pavšlarjem imajo dogovor, ki bo šel v pravno
preverjanje, v katerem se strinja, da ne bo oviral, z Upravno enoto pa se usklajuje dikcija, da
bo usklajena do drugega branja odloka.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, ţupan Damijan Perne na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se dopolnjen osnutek (prva obravnava) odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje.
Sprejeto z večino glasov ( 23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN).
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7. ODLOK O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA BR/1 - BRITOF
JUG – 2. OBRAVNAVA
Uvodno poročilo je podala Danijela Bida Šprajc, podsekretar na oddelku za okolje in prostor
in povedala, da ţe v prvi obravnavi na odlok ni bilo bistvenih pripomb, razen glede ogrevanja
oziroma fotovoltaike, kar je upoštevano. Upoštevane so pripombe iz javne razgrnitve glede
višin objektov in gradbenih parcel. Ko se je pripravljalo gradivo za sejo sveta, še niso imeli
mnenja republiške skupnosti za ceste glede priključevanja območja na regionalno cesto.
Potrebno je bilo narediti novo prometno študijo, ker novi pravilnik daje drugačne rešitve
glede priključevanja lokalnih cest na regionalno. Ţe leta pa si občina prizadeva, da se na
lokaciji Britof sever izgradi nov avtocestni priključek. Ta priključek v spremembah plana
lansko leto ni bil potrjen, ker je direkcija predlagala, da se najde celovita rešitev v novem
OPN-ju. V primeru, da bo ta priključek sprejet bo potrebno na lokaciji priključevanja narediti
rondo. Zato so svetniki dobili dodatno gradivo, v katerem je sedaj 50-m radij, ki je potreben.
Zato svetu predlagajo, da poleg sprejema lokacijskega načrta sprejme še dva dodatna sklepa,
ki ju bo obrazloţil podţupan Velov.
Igor Velov:
- Povedal je, da območje prepotrebnega kroţišča zajeda v dve privatni parceli. Da bi pridobili
lokacijski načrt in s tem pridobili sosesko, ki bo nudila gradnjo individualnih hiš in da bi se
pravično rešilo z lastniki, je rešitev, da se od enega od lastnikov odkupi zemljišče, kar
pomeni, da se odlok lahko sprejme brez nasprotovanja. Poudaril je, da je boljše kupiti
zemljišče zdaj, kot pa da je občina kdaj kasneje tarča izsiljevanja.
Stališča odborov in komisij:
Komisije in odbori, ki so obravnavali to točko se strinjajo s predlagano dokumentacijo.
Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, ţupan Damijan Perne na glasovanje naslednje
SKLEPE:
1. Mestna občina Kranj kupi od Klemena Bogataja, zemljišče parcelna številka 824/3,
travnik v izmeri 1.291 m2, vpisano v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v
Kranju številka 1040 in % solastniški deleţ na zemljišču parcelna številka 824/4,
sadovnjak v izmeri 119 m2, vpisano v zemljiškoknjiţnem vloţku Okrajnega sodišča v
Kranju številka 521, obe k.o. Britof, za ceno 195,00 EUR/m2. Sredstva za nakup se
zagotovijo v proračunu za leto 2011. Prodajna pogodba se sklene v roku 15 dni po
sprejemu sklepa. Rok plačila je 30. dan po uveljavitvi proračuna za 2011.
2. Sprejme se Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Br 1 — Britof jug (druga
obravnava).
3. Ţupan Mestne občine Kranj se zaveţe Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Br
1 — Britof jug posredovati v objavo v Uradni list RS po sklenitvi prodajne pogodbe med
Mestno občino Kranj in Klemenom Bogatajem.
Soglasno sprejeto ( 21 PRISOTNIH: 21 ZA).
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8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI IN
VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ – HITRI
POSTOPEK
Uvodno poročilo je podal Simon Naglič, vodja oddelka za razvoj in investicije in povedal, da
se s temi dopolnitvami ţeli razširiti peš cona in sicer od Maistrovega trga do kriţišča
Gregorčičeve ulice s cesto Slovenski trg mimo Globusa in vključiti Vodopivčevo ulico. V
dveh členih se ţeli dopolniti besedilo, da bi se lahko sankcioniralo kršitve pri izhodu iz
mestnega jedra in parkiranje v starem mestnem jedru. Upoštevali so mnenje statutarno pravne
komisije in dopolnili 5. člen.
Stališča odborov in komisij:
Statutarno pravna komisija je imela pripombe, ki so večji del upoštevane, komisija za
oţivljanje mestnega jedra se je seznanila in podala pripombe, komisija za krajevne skupnosti
je predlagala umik.
Nataša Robeţnik, predsednica komisije za oţivljanje mestnega jedra je povedala, da je imela
komisija precej pripomb in ţelela dodatna pojasnila, ki jih niso dobili. Glavni problem je v
tem, da bo peš cona do občinske stavbe, kar pomeni, da pred občinsko stavbo ne bo parkirnih
mest. Problem je, da ob severni vpadnici v mesto ne bo več skoraj nič javnih parkirnih mest,
kar ţelijo preprečiti. Zato je imela komisija pripombo, da če se parkirna mesta odvzamejo, naj
se zagotovijo nekje drugje. Ker pa to ni mogoče, so menili, da je nesmiselno, da se zapre do
občine. Menila je še, da bi bilo bolj smiselno, da spremembe ne gredo v hitro obravnavo
ampak v prvo.
Joţe Lombar, predsednik komisija za krajevne skupnosti je povedal, da so na komisiji
predlagali umik, predvsem zaradi krajevne skupnosti Center, ki je napisala veliko pripomb in
ţelijo odgovor na te pripombe.
Igor Velov:
Pojasnil je, da s tem odlokom ne bo zapore pri restavraciji Brioni in pojasnil, da ta odlok
spreminja samo Vodopivčevo in še eno ulico, vendar pa to sledi interesom prebivalcev teh
ulic, ki so ţeleli na javnih tribunah, da so enako obravnavani, kot mestno jedro. Ko bo odprta
Savska cesta in parkirišča na Sejmišču bodo te ulice del mestnega jedra. Vodopivčeva ulica
bo s tem samo pridobila, ker bodo obravnavani kot staro mestno jedro z dovolilnicami.
Razprava:
Jure Kristan:
- Povedal je, da se je pojavilo vprašanje za Tomšičevo ulico, Cankarjevo ulico in Trubarjev
trg, kjer je območje za pešce. Veliko prebivalcev v tem delu ob svojih hišah parkira avto, po
novem odloku pa je tam prepovedano parkiranje, kljub temu, da je bilo dogovorjeno s krajani,
da bo v nočnem času parkiranje dovoljeno. Ţelel je pojasnilo.
Igor Velov:
- Povedal je, da je na Hujah omogočeno brezplačno parkiranje vendar parkirišče sameva, ker
verjetno ponudba v mestu ni prava. Povedal je, da je večina mestnih jeder urejenih kot peš
cone. V Kranju je urejena dostava in parkiranje za stanovalce. Na javnem natečaju je bilo
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izbrano kakšno bo mestno jedro. Prva faza je urejena, za drugo fazo pa je ţe izbran izvajalec
in mesto bo urejeno.
Jure Kristan – replika:
- Menil je, da je Tavčarjeva ulica, ki je bliţnjica polna, Tomšičeva ulica je prazna. Veliko je
praznih hiš. Povedal je, da je govoril s predsednikom krajevne skupnosti, ki je opozoril, da so
imeli avtomobili ob 7. zjutraj listke za napačno parkiranje. Povedal je, da ni proti zapiranju
mesta, ampak za vsaj malo fleksibilnosti.
Alojz Gorjanc:
- Menil je, da je hitri postopek nepotreben, ker je veliko še nedorečenih stvari. Povedal je, da
so imeli lastniki in najemniki lokalov na Koroški cesti sestanek s prejšnjim direktorjem
občinske uprave in se dogovorili, da se počaka, da se vidi kaj bo s parkirno hišo pod
Slovenskim trgom. Dokler ni parkirne hiše se ne da kaj takega narediti, ker je nevarnost, da bo
še ta del mesta zamrl. Menil je, da je potrebno počakati, potrebno pa bi bilo tudi spremeniti,
da bodo do dovolilnic lahko prišli tudi lastniki stavb in najemniki prostorov, ker bo drugače še
ta del izumrl. Mestno jedro se zelo počasi oţivlja.
Igor Velov:
- Povedal je, da ne bi bil problem, če bi bilo v mestu dovolj parkirnih mest. Vendar se s tem
odlokom samo sledi dejanskemu stanju. Ukinilo se je nekaj parkirišč, vendar pa to območje ni
bilo odvisno od teh parkirišč. Ta odlok ne dela škode ampak samo upošteva dejansko stanje.
Ţupan Damijan Perne:
- Opozoril je, da je kljub govoru o pomanjkanju parkirnih mest parkirna hiša zraven gimnazije
vedno vsaj pol prazna. Kranjčani se bodo morali navaditi, da je za parkirišče potrebno plačati.
Poudaril je še, da se bo gradila parkirna hiša pod Slovenskim trgom, pa tudi na območju
hotela Jelen, ki se bo začel obnavljati bo nekaj parkirnih prostorov.
Alojz Gorjanc:
- Poudaril je, da bi lahko bila parkirna mesta na ulici, ki gre mimo Globusa in je široka. Ulica
je lahko urejena enosmerno, ostal prostor pa je lahko urejen kot parkirna mesta. Menil je, da
je v tem delu potrebno poiskati dodatna parkirna mesta v modri coni. Potrebno je gledati, da
bodo ljudje motivirani, da bodo hodili v ta del mesta.
Janez Jereb:
- Povedal je, da je bral, da so v nekem mestu v Švici problem rešili tako, da so sprejelo odlok,
da so od leta 2004 naprej samo električni avtomobili na določenih pozicijah prosto vsem na
razpolago. Menil je, da se preveč zapletajo v ta trenutni problem.
Jure Kristan:
- Zanimalo ga je kakšno je število stanovanj v starem delu mesta, število poslovnih prostorov
in kakšna so zagotovljena parkirna mesta za to število stanovanj. Prebral je podatek da:
»parkirišče mora biti sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje«, kar pomeni, da mora
imeti v razdalji 200 do 500 m zagotovljena parkirna mesta.
Ţupan Damijan Perne:
- Povedal je, da se mu zdi, da je to stvar investitorja stanovanj. Poudaril je, da so parkirna
mesta za občinska stanovanja zagotovljena.
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Jure Kristan:
- zanimalo ga je kako je takrat, ko investitor ne najde prostih mest za parkirne prostore.
Tatjana Hudobivnik, vodja oddelka za splošne zadeve:
- Povedala je, da po podatkih s katerimi razpolaga občina parkirnih mest v starem mestnem
jedru ali bliţnji okolici ni prodajala. Investitorji pa ponavadi zagotavljajo parkirna mesta v
parkirni hiši.
Jure Kristan:
- Zanimalo ga je, če trenutno do tega primera ni prišlo. Ţelel je vedeti tudi kako bo pri
knjiţnici, kjer bo verjetno še nekaj drugih poslovnih prostorov, če bo potrebno zagotoviti
parkirna mesta.
Ţupan Damijan Perne:
- Poudaril je, da je parkirišče, ki je namenjeno zaposlenim še skoraj čisto prazno.
Alojz Gorjanc:
- Prosil je, da če se ţe bo sprejemal se v 5. členu doda, da dovolilnice lahko dobijo tudi
najemniki poslovnih prostorov in lastniki stavb, ne pa samo stanovalci. Pri storitveni
dejavnosti pa so društva in podobno, da je opredeljeno tudi kot trgovina in poslovni prostori.
Prav tako naj se popravi še v 12. točki, da bi najemniki in lastniki stavb dobili dovolilnice.
Simon Naglič, vodja oddelka za razvoj in investicije:
- Pojasnil je, da se upošteva enak reţim, kot je v starem mestnem jedru, dovolilnice dobijo
tudi najemniki.
Alojz Gorjanc:
- Povedal je, da to ni navedeno, da je navedeno, da dovolilnica pripada le stanovalcem.
Nada Mihajlovič:
- Podprla je predlog, da se spremembe odloka obravnava v dvofaznem postopku. Poudarila je
še, da se je na Stritarjevi ulici tudi izgubilo tretjino parkirnih mest, ker je sedaj parkiranje
bočno. Zanimalo jo je tudi, koliko je praznih lokalov v mestnem jedru, ker bodo s tem
ukrepom še kakšnega izgubili. Menila je, da take velike avenije, kot je sedaj predvidena za
Globusom Kranj ne potrebuje.
Ţupan Damijan Perne:
- Poudaril je, da so svetniki na začetku seje izglasovali hitri postopek.
Andrej Dolenc:
- Povedal je, da bo glasoval prosti, ker je vse narejeno zato, da se bo na ta način pomagalo
podjetju, ki bo gradilo parkirno hišo. Menil je, da javni interes ne more biti podrejen zasebnim
interesom.
Stanislav Boštjančič:
- Menil je, da ga razprava spominja na razpravo o cenah avtobusa. Na prvi pogled je delovala
zadeva preprosto, potem pa so se odpirala vprašanja in je bila točka upravičeno umaknjena.
Tudi zdaj se odpirajo vprašanja, ki kaţejo na to, da to vprašanje ni tako preprosto in da ne gre
za samo manjše spremembe, kot je bilo predstavljeno. Potrebno je počakati in natančno
premisliti, kako se bodo zadeve odvijale. Predlagal je, da ţupan točko umakne in da ko jo bo
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obravnaval nov mestni svet vse skupaj bistveno bolj jasno. Preveri naj se cel odlok z
upoštevanjem te razprave in upoštevanjem sprememb in predlogov, ki so bili predlagani.
Ţupan Damijan Perne:
- Menil je, da vsakič, ko bodo obravnavali to problematiko bodo pisma stanovalcev in
nejevolja neposredno udeleţenih. Poudaril je, da sam osebno točke ne bi umaknil, ker pa je
svetnik Boštjančič to predlagal je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Umakne se 8. točka Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti
cestnega prometa v Mestni občini Kranj – hitri postopek
Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 16 ZA, 9 PROTI, 2 VZDRŢAN).

9. ODLOK O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH
DOBRIN V MESTNI OBČINI KRANJ – SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno poročilo je podal Simon Naglič, vodja oddelka za razvoj in investicije in povedal, da
zakon o gospodarskih javnih sluţbah določa da lokalne skupnosti ustanovijo telo za varstvo
uporabnikov javnih dobrin. V skladu s tem je bil spremenjen Odlok o gospodarskih javnih
sluţbah, kjer je navedeno, da v roku 12 mesecev po sprejemu uskladi gradivo. Skladno s tem
je predlagan ta odlok.
Stališča odborov in komisij:
Statutarno pravna komisija je imela pripombo, za kar je bila narejena dopolnitev, odbor za
finance se je strinjal, komisija za krajevne skupnosti se je seznanila.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči, ţupan Damijan Perne na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin po skrajšanem
postopku.
Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA)

10. SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA
LOKALNE VOLITVE 2010 V MESTNI OBČINI KRANJ
Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja oddelka za splošne zadeve in povedala,
da sklep temelji na Zakonu o volilni in referendumski kampanji. Določeni so zneski delnega
povračila stroškov volilne kampanje in sicer v znesku 0,33 EUR za svetnike in 0,12 EUR za
ţupana in to so maksimalni zneski, ki so določeni z zakonom. Na odboru za finance so
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postavili vprašanje kakšni so bili stroški predhodne volilne kampanje in ti stroški so znašali
9.500 EUR.
Stališča odborov in komisij:
Statutarno pravna komisija, odbor za finance in komisija za krajevne skupnosti so se strinjali s
predlaganim sklepom.
Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, ţupan Damijan Perne na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v
Mestni občini Kranj.
Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŢANI).

11. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MOK ZA LETO 2010
Uvodno poročilo je podal mag. Franc Rozman, predsednik komisije za nagrade in priznanja in
povedal, da so svetniki na mizo dobili nove predloge sklepov, ker se je komisija ta dan še
enkrat sestala.
Ţupan Damijan Perne je povedal, da se je v času razpisa pomotoma izpustilo letošnjega
velikega jubilanta in sicer Gimnazijo Kranj, ki praznuje 200 letnico obstoja. Svetniki so dobili
na mize obrazloţitev in utemeljitev predloga za podelitev nagrade Mestne občine Kranj
Gimnaziji Kranj ob 200 letnici ustanovitve. Predlagal je, da se letos izjemoma ob ţe
predlagani nagradi podeli dve nagradi.
Razprava:
Mag. Branko Grims:
V imenu svetniške skupine SDS je poudaril, da je za Kranj dobro naključje, da imata dve tako
ugledni instituciji okroglo obletnico. Na prvo mesto je postavil Gimnazijo Kranj, fotografsko
društvo Janeza Puharja pa je prav tako pomembno. Strinjajo se s predlogom, da se naredi
enkratna izjema, da se obema podeli ta enkratna čast.
Stanislav Boštjančič:
Strinjal se je s svetnikom Grimsom in prosil 5 minutno prekinitev, da bodo v svoji svetniški
skupini lahko dorekli nekatere stvari.
Prekinitev seje od 18.50 do 18.55 ure.
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V nadaljevanju seje je dal predsedujoči, ţupan Damijan Perne na glasovanje najprej naslednji
SKLEP:
Nagrado Mestne občine Kranj za leto 2010 prejme Gimnazija Kranj ob 200 letnici delovanja.
Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA)
V nadaljevanju so bili izglasovanji spodaj našteti
SKLEP:
1.Za leto 2010 se ne podeli naslova Častni občan Mestne občine Kranj.
Sprejeto z večino glasov ( 26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA).
2.Za leto 2010 se podelita dve nagradi Mestne občine Kranj.
Nagrado Mestne občine Kranj za leto 2010 prejme:
 Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj ob 100-letnici delovanja
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA)
3.Za leto 2010 se podeli sedem listin o priznanju Mestne občine Kranj.
Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2010 prejmejo:
 Gospod Drago Štefe za velik doprinos pri razvoju Kranja
Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 19 ZA, 3 PROTI, 5 VZDRŢANIH).
 Gospod Lojze Zavrl za dolgoletno prostovoljno delo na različnih področjih
Sprejeto z večino glasov ( 26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA).
 Gospod dr. Peter Štular za uspešno vodenje Zdravstvenega doma Kranj in
udejstvovanje na glasbenem področju
Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA).
 Gospa Marija Šolar za ohranjanje ljudskega izročila
Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN).
 Gospod Joţe Javornik za uspešno delo na športnem področju v korist celotne druţbene
skupnosti
Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 15 ZA, 6 PROTI, 3 VZDRŢANI).
 Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, za prispevek k razvoju
druţbene skupnosti
Sprejeto z večino glasov ( 23 PRISOTNIH: 12 ZA, 6 PROTI, 5 VZDRŢANIH).
 Gospod Joţe Derlink za zasluge pri razvoju gasilstva, zaščite in reševanja
Sprejeto z večino glasov ( 26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN).
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4.Za leto 2010 se podelijo tri velike plakete Mestne občine Kranj.
Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2010 prejmejo:
 Gospa Metka Zevnik za uspešno ţivljenjsko delo na področju izobraţevanja in
povezovanja izobraţevanja s trgom dela
Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN).
 Gospod dr. Ilija Dimitrievski za delovanje na področju tehnološkega razvoja, znanosti
in uvajanju novih tehnologij in aktivno vodenje Makedonskega kulturnega društva sv.
Ciril in Metod
Sprejeto z večino glasov ( 25 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŢANA).
 Turistično društvo Kranj ob 135-letnici delovanja
Sprejeto z večino glasov ( 25 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŢANI).
5.Za leto 2010 se podeli Velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj.
Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj prejme:
 Gospod doc. mag. Boge Dimovski za izjemne doseţke na kulturno umetniškem
področju.
Sprejeto z večino glasov ( 26 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŢANA).

12.POROČILI NADZORNEGA ODBORA MOK
A. NADZORNO POROČILO O PRAVILNOSTI IN SMOTRNOSTI DODELITVE
TER PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV MO KRANJ DRUŠTVOM
ZASEBNIM ZAVODOM, USTANOVAM IN OSTALIM NEPROFITNIM
NEVLADNIM ORGANIZACIJAM V OBDOBJU 2006-2008
Ţupan Damijan Perne je vodenje seje predal podţupanu Stanetu Štrausu.
Uvod k tej točki je podal Marjan Podgoršek, član Nadzornega odbora Mestne občine Kranj.
Igor Velov, podţupan, je vesel, da je nadzorni odbor še kar zadovoljen z zadevami. Opozoril
je, da je velik mejnik do leta 2006 oz. 2007, kar je posledica razpisov in pravilnikov v letu
2006 in pa mejnik z dne 6.2.2008, ko je bil sprejet pravilnik o postopku izvedbe javnih
razpisov na področju druţbenih zadeve. Zahvalil se je svetu za sprejem pravilnika, ker so
zadeve urejene in se boljše odvijajo.
Stanislav Boštjančič:
je glede ugotovitev okoli protipogodbeno porabljenih sredstev, ki so bila namenjena Art
centru, povedal, da bi morala občinska uprava svetu predlagati sklepe. Zanimalo ga je,
koliko denarja je bilo vloţenih v kino Storţič, kdo je lastnik oziroma kdo je kupil kino
Storţič preko kakšnega študentskega servisa, ki so ga obvladovali Mladi za Kranj
oziroma zdajšnji Zaresovci. Dodal je, da je občina mimo razpisa vloţila 70.000 evrov v
kino Storţič za zvočno opremo. Zanimalo ga je, kdaj bo ta denar vrnjen v proračun. Art
center je očitno privilegirana ustanova v Kranju, pojavlja se kot soproducent v
Prešernovem gledališču, dobi Kieselstein na razpolago, dobi sredstva;
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-

je predlagal, da svet sprejme sklep, da naj lastnik kina Storţič v občinski proračun vrne
sredstva, ki so bila porabljena protipogodbeno za obnovo dvorane v Storţiču

Igor Velov, podţupan, je povedal, da je Art center v letu 2006 prejel 8 mio tolarjev v
ţupanovanju Mohorja Bogataja. Sredstva v višini 70.000 EUR so bila dodeljena Art Centru
pred tem mandatom. Ko se govori o Mladih za Kranj, ne dovoli, da se vse meče v isti koš.
Zatrdil je, da on ni lastnik kina Storţič.
Uroš Korenčan, vodja Oddelka za druţbene zadeve, je povedal, da je treba ločiti med
uporabniki proračun in odzivom nadziranega organa. Vse ugotovljene stvari so potem tudi
pojasnjene v odzivu Mestne občine Kranj.
Jure Kristan:
je glede poročil Smučarskega kluba Triglav Kranj za leta 2006, 2007 in 2008 izpostavil,
da so bila podana na eni strani. Take zadeve bi morale biti sankcionirane. Ţelel je
pojasnilo, kaj bo to pomenilo za omenjeni klub za leti 2009 in 2010. Občina bi morala
zahtevati pojasnilo od Smučarskega kluba Triglav Kranj za vsako leto vsaj pet strani
poročila.
Uroš Korenčan je povedal, da so se postopki za pridobitev sredstev spremenili s sprejetjem
pravilnika o izvedbi javnih razpisov. Občina se zavezuje, da bo v odzivu izvedla določene
popravljalne ukrepe.
Nada Mihajlović:
je kot predsednica ţupanove strokovne komisije, ki vrednoti športne programe na
podlagi sredstev, ki so opredeljena v proračunu za tekoče leto, opisala, kako poteka
dodelitev ter spremljanje porabe proračunskih sredstev društvom in ostalim na področju
športa.
Igor Velov je povedal, da po novem pravilniku ni bilo ugotovljenih kršitev, sredstva se delijo
pregledno in strokovno ter pravočasno, kar je najbolj pomembno za klube.
Razpravljali so še: mag. Franci Rozman, Stane Štraus, Stanislav Boštjančič, Igor Velov,
Matevţ Kleč, Milan Podgoršek in Nada Mihajlović. V tej razpravi ni bilo podanega nobenega
predloga.
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Lastnik kina Storţič naj v občinski proračun vrne sredstva, ki so bila porabljena
protipogodbeno za obnovo dvorane v Storţiču.
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH; 18 ZA, 2 PROTI, 7 VZDRŢANIH).
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B. NADZORNO POROČILO O PRAVILNOSTI IN SMOTRNOSTI PORABE
FINANČNIH SREDSTEV JAVNEGA NAROČILA REKONSTRUKCIJE OŠ V
ŢABNICI TER GRADNJE PRIZIDKA – TELOVADNICE – FAZA I
Marjan Gantar, član Nadzornega odbora MOK, je podal uvodno poročilo.
Stanislav Boštjančič:
je opozoril, da naj se pogodbe za gradnjo telovadnic v Besnici in Goričah pregleda,
pretehta zadeve, da ne bo tudi pri teh prišlo do kršitve pogodb. Spremembe in dopolnitve
teh pogodb bi morale iti v potrditev na mestni svet.
Po razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z Nadzornim poročilom o pravilnosti in smotrnosti
dodelitve ter porabe proračunskih sredstev MO Kranj društvom, zasebnim zavodom,
ustanovam in ostalim neprofitnim nevladnim organizacijam v obdobju 2006-2008 in
Nadzornim poročilom o pravilnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev javnega naročila
rekonstrukcije OŠ v Ţabnici ter gradnje prizidka – telovadnice – faza I
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH; 24 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŢAN).

Seja je bila zaključena ob 20.20. uri.

Pripravili:
Milena Bohinc, dipl.ekon.

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.
ŢUPAN

Stane Štraus
PODŢUPAN

Svetlana Draksler, org.

24

