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Z A P I S N I K 

 

 

 

36. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 17. 9. 2014, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo sta vodila župan Mohor Bogataj in podžupan Bojan Homan. 

 

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

Boštjančič, dr. Ilija Dimitrievski, Evstahij Drmota, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, 

Alojz Gorjanc, Bojan Homan, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Ludvik Kavčič, Jure Kristan, Saša 

Kristan, Jože Lombar, mag. Andrejka Majhen, Nada Mihajlović, Matej Gal Pintar, Alenka 

Primožič, Nataša Robežnik, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, Gregor 

Tomše, Smiljana Vončina Slavec, dr. Andreja Valič Zver, Klemen Valter, mag. Igor Velov in 

Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili svetniki: Beno Fekonja, Darja Kovačič, Jakob Piskernik in Alojzij Potočnik. 

 

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

direktor občinske uprave, Mirko Tavčar – načelnik Urada za finance, Nada Bogataj Kržan -  

načelnica Urada za družbene dejavnosti, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v Uradu 

direktorja, Boštjan Gradišar – načelnik Urada za okolje in prostor, Janez Ziherl – načelnik 

Urada gospodarstvo in gospodarske javne službe direktorja, Brane Šimenc – načelnik 

Projektne pisarne, Svetlana Draksler  in Milena Bohinc – sodelavki v Uradu direktorja ter pri 

4. in 5. točki Borut Ulčar in Vera Rutar – zunanja sodelavca iz Regijske razvojne družbe 

Domžale. 

 

Na mizo je bil svetnikom in svetnicam posredovan seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK 

in odgovori na svetniška vprašanja. K 2. točki - Kadrovske zadeve je predložena zadeva: A. 

Imenovanje predstavnika v Svet Gorenjskih lekarn in B. Soglasje k imenovanju vršilca 

dolžnosti direktorja Zavoda za turizem Kranj. K 4. in 5. točki- Odlokoma o strateškem in 

izvedbenem prostorskem načrtu so podana dodatna pojasnila in ravno tako tudi k 6. točki – 

Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč. K 8. Točki, v kolikor na predlog Odloka o 

spremembah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj ne bo bistvenih pripomb, bom 



predlagal, da se v skladu s 100. členom Poslovnika Sveta MOK, odlok sprejme po skrajšanem 

postopku. K 9. točki je predloženo Soglasje Ministrstva za zdravje, ki je pomotoma izpadlo iz 

gradiva 

 

Razprave na predlog dnevnega reda ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 35. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.6.2014 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve 

4. Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga obravnava 

5. Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga obravnava 

6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj – 

druga obravnava 

7. Obvezna razlaga prve alineje (2.1) in (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in 

urbanistične zasnove Golnika  

8. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj – skrajšani postopek 

9. Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti 

10. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – 

Centralne dejavnosti v Čirčah (Ur.l. RS, št. 59/12) 

11. Poročilo o stanju projekta GORKI in vodovod Bašelj-Kranj 

12. Predlogi za podelitev priznanj za leto 2014 

13. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 35. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

18.6.2014 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 35. seje je podal Mitja Herak, direktor občinske uprave. Na seji je 

bilo sprejetih 16 sklepov, vsi so izvršeni oziroma v izvrševanju.  

 

Stanislav Boštjančič:  

- Na prejšnji seji je postavil vprašanje glede odkupa dvorane v Storžiču. Očitno je prišlo do 

nesporazuma, saj je napačno zapisano kino dvorana. On je mislil na zgornjo dvorano, ki je 

v lasti sindikatov. 

- Opozoril je, da ni prejel odgovora na vprašanje, ali je razstava v 1. Nadstropju trakta B 

stalna ali začasna in koliko časa bo trajala. V Kranju so namreč še druge pomembne 

osebnosti, katerih delo in življenje bi lahko bilo tam razstavljeno.  

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 35. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.6.2014 s pripombo, dano v 

razpravi, in poročilo o izvršitvi sklepov. 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA).  



2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Gorenjske lekarne 

 

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

in imenovanja.  

 

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

 

SKLEP:  

 

Za predstavnika ustanoviteljice Mestne občine Kranj se v Svet javnega zavoda Gorenjske 

lekarne imenuje Klemen Valter, Goriče 61, Golnik.  

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

 

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

 

B. Soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za turizem Kranj 

 

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

in imenovanja.  

 

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

predlaganimi sklepi. Predlagali so, da se Komisija za mandatna vprašanja ponovno sestane in 

še enkrat prouči možnost imenovanja kandidata Sveta Zavoda za turizem. Pričakuje pojasnilo 

za dodatni predlagani sklep. 

 

Saša Kristan:  

- Povedala, da se je komisija odločila za tak sklep zaradi bližajočih lokalnih volitev. 

Pošteno bi bilo, da novega direktorja Zavoda za turizem imenuje novo vodstvo občine. Za 

vmesni čas predlagajo za zakonitega zastopnika zavoda direktorja občinske uprave, ki je 

pooblaščen za vodenje občinske uprave in odgovoren za delovanje svetov javnih zavodov. 

 

Andrej Šušteršič:  

- Zanimalo ga je, zakaj kandidat, ki ga je predlagal svet zavoda, ni bil primeren.  

- Menil je, da ima občina dovolj dela in drugih problemov, da bi se moral direktor občinske 

uprave ukvarjati še z vodenjem zavoda. Ali je kdo drug primeren za vodenje zavoda? 

 

Mohor Bogataj, župan, je povedal, da je bila odločitev težka, koga pooblastiti. Glede na 

mnenje Komisije za mandatna vprašanja, da naj se po volitvah imenuje nov direktor zavoda in 

da znotraj zaposlenih v zavodu ni primernega za to mesto, je edina rešitev za to mesto 

pooblasti direktorja občinsko upravo.  

 

Matej Gal Pintar, predsednik Sveta Zavoda za turizem Kranj:  

- Obrazložil postopek za izbiro vršilca dolžnosti direktorja, ki ga je izpeljal Svet Zavoda za 

turizem Kranj. Predlog kandidata za vršilca dolžnosti direktorja je svet zavoda sprejel 

soglasno.  

- V samem zavodu je trenutno zelo nekonstantno in nezavidljivo stanje. V prihodnjih 

mesecih pričakujejo, da bosta dve delavki odšli na porodniški dopust. Poleg tega ima 

zavod težave z zaposlenim, ki je dobil izredno odpoved zaradi izrednih kršitev. Odločitev 



Komisije za mandatna vprašanja se mu ne zdi dobra, saj v zavodu že tako primanjkuje 

zaposlenih.  

- Se ni strinjal s predlaganimi sklepi, odločitev je pa za zavod slaba. Vnaprej je povedal, da 

bodo določeni člani Sveta Zavoda za turizem vsled dogodkov odstopili. 

 

Nataša Robežnik:  

- Komisija za turizem je sprejela sklep, da se občinski upravi naloži predlog za spremembo 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za turizem Kranj, da se v 15. členu spremeni 

mandat direktorja iz 4 na 5 let. 

 

Stanislav Boštjančič:  

- Omenil je, da je bil nekdo z imenom in priimkom Urban Lebar vpleten v neko drugo 

negativno zgodbo. 

- Povedal je, da je za pravne akte dolžan poskrbeti direktor zavoda. Predlagal je, da svet 

sprejme dodatni sklep, da se opravi notranja revizija javnega zavoda Zavod za turizem 

Kranj. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Svet Mestne občine Kranj ne daje soglasja k imenovanju Urbana Lebarja za vršilca 

dolžnosti direktorja Zavoda za turizem. 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 17 ZA, 2 PROTI, 6 VZDRŽANIH). 

 

2. Svet Mestne občine Kranj pooblašča gospoda Mitja Heraka, direktorja občinske uprave 

Mestne občine Kranj, za zastopanje in vodenje Zavoda za turizem Kranj za čas do izbora 

novega vršilca dolžnosti direktorja ali direktorja Zavoda za turizem Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 17 ZA, 4 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

3. Opravi se notranja revizija javnega zavoda Zavod za turizem Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

Uvodno poročilo k zadevam v okviru te točke dnevnega reda so podali: Janez Ziherl, načelnik 

Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za 

družbene zadeve, Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe in Mitja Herak, direktor občinske 

uprave. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganimi sklepi v 

okviru njihovih pristojnosti.  

 



Stanovanjska komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in jih v delu, ki zadeva 

delovno področje komisije, podpira. 

 

Komisija za finance se je seznanila s predlaganimi sklepi pod točkami 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 

3. E, 3.F. in 3.G. se z njimi strinja in predlaga mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Komisija za krajevne skupnosti se strinja s predlaganimi gradivi. 

 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo, Komisija za kmetijstvo in Komisija za 

kulturo in šport se strinjajo s predlaganimi zadevami v okviru svojih pristojnosti. 

 

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

 

SKLEPE:  

 

A. Prerazporeditev sredstev s splošne proračunske rezervacije na proračunsko postavko 

170501 Povečanje zaposljivosti – Javna dela 

S proračunske postavke 240202  Splošna proračunska rezervacija – svet, podkonta 409000 

Splošna proračunska rezervacija, se za izplačilo plač in regresa udeležencem javnih del 

zagotovi sredstva na postavki 170501 Povečanje zaposljivosti, podkontu 410211 Sredstva za 

izvajanje javnih del v privatnih podjetjih, v višini 27.470 EUR.  

 

B. Prerazporeditev sredstev s splošne proračunske rezervacije na PP 100404 SOS, 

ZMOS, (članarine) 

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

Splošna proračunska rezervacija, se za pokrivanje povečane članarine na proračunsko 

postavko 100404 SOS, ZMOS, podkonto 402923 Druge članarine, prerazporedijo sredstva v 

višini 1.608,00 EUR. 

 

C. Dodatna sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov 

Mestne občine Kranj 

Mestna občina Kranj iz postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – svet, podkonto 

409000 Splošna proračunska rezervacija, za zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo 

prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov prerazporedi sredstva v višini 

76.900,00 EUR na podprogram programske kvalifikacije 17079001 Nujno zdravstveno 

varstvo, postavko 160301 – Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, podkonto 413105 – 

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine. 

 

D. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 636/2 in 

657/2, obe k.o. 2139 - Mavčiče 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parc. št. 636/2 in 657/2, obe k.o. 2139 

– Mavčiče. 

 

 



E. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 1297/35 k.o. 

2127 - Nemilje 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parc. št. 1297/35 k.o. 2127 – Nemilje. 

 

F. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

dopolnitev 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2014. 

 

G. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

dopolnitev 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za 

leto 2014. 

 

H. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v 

Mestni občini Kranj 

Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega 

pomena v Mestni občini Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

4. ODLOK O STRATEŠKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE 

KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA 

5. ODLOK O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ 

– DRUGA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal župan Mohor Bogataj. Mestna občina Kranj je po več letih priprav 

in postopkov sprejemanja z intenzivnimi napori v zvezi s pridobivanjem končnih mnenj vseh 

ključnih nosilcev urejanja prostora, predvsem na državni ravni, uspešno pripeljala svoji krovni 

prostorski razvojni dokument do sprejetja. Postopek ni potekal hitro, vendar je rezultat za 

mestno občino dokaj ugoden. V rokih, ki so povsem primerljivi z roki priprave in sprejemanja 

po sosednjih občinah so pridobili vrsto prostorskih rešitev, ki so pomembne za uravnotežen 

razvoj mestne občine. Poudaril je uravnotežen, saj to ne pomeni le širitev stavbnih zemljišč za 

stanovanjsko gradnjo, ampak tudi razvoj kmetijske dejavnosti, zagotavljanja pogojev za 

njihov obstoj in rast, zagotovitev bistvenih infrastrukturnih – prometnih konceptov in 

podobno.  

Mestna občina je s tem dokumentom pridobila vsaj na dveh segmentih prostorskega razvoja. 

Na eni strani, na strateškem in operativnem nivoju za mesto, regijo in tudi širše pomembne 

prometne in družbene infrastrukture ter na drugi strani, na nivoju zadovoljitve potreb 

lokalnega prebivalstva po zadostnih površinah za bivanje, delo in prostočasne dejavnosti. 

Mestna občina bo s sprejetjem teh dokumentov razpolagala s preko 200 hektarov nepozidanih 

stavbnih zemljišč, na katerih bo možno takoj oziroma v naslednjih letih zadovoljiti potrebe 

prebivalstva. Končno bo v celoti vsebinsko in formalnopravno zagotovljena možnost izvedbe 

zunanjega mestnega prometnega obroča obvoznic ter širitev vseh najpomembnejših mestnih 

vpadnic, s čimer bo možno v naslednjih letih mesto razbremeniti nepotrebnih tranzitnih 

prometnih obremenitev. Pomembno je, da bodo s sprejetjem tega dokumenta zadovoljili 

potrebe številnih pobudnikov za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb za potrebe lokalnih 



prebivalcev na podeželju in omogočili razvoj kmetijske dejavnosti na dodatnih nekaj deset 

hektarjih zemljišč (npr. samo za selitev oz. širitev kmetij 3,5 hektarjev zemljišč). 

In nenazadnje, za dolgoročni prostorski razvoj so na strateškem nivoju dodatno zagotovili še 

dvajset hektarjev zemljišč znotraj mestnega obroča. 

 

V nadaljevanju pa še načelnik Urada za okolje in prostor Boštjan Gradišar in Vera Rutar, 

zunanja sodelavka iz Regijske razvojne družbe. Na mizo je bilo posredovano dodatno 

pojasnilo glede na pripombo Statutarno pravne komisije. 

 

Stališča komisij: 

 

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

Komisija se je seznanila z Odlokom o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – 

druga obravnava ter z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – 

druga obravnava in z njima soglaša. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije, je podal pripombi komisije: 

Občinska uprava naj v zvezi s točko II/3.4.1,  d alinejo 3. odstavka preveri, ali gre za del 

strategije prostora ali predpisov, ki urejajo oskrbo občanov z vodo. 

Črta se deveta alineja 2. odstavka 20. člena, ki se glasi: »oglaševanje na kozolcih do 12 m2«. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s sklepom o sprejemu Odloka o strateškem prostorskem 

načrtu Mestne občine Kranj – druga obravnava in Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 

Mestne občine Kranj – druga obravnava. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se strinja s predlaganima sklepoma. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganimi gradivi. 

 

Razprava: 

 

Stanislav Boštjančič:  

- Predlagal je, da se v 3. točki 17. člena Odloka o strateškem načrtu Mestne občine Kranj 

črta d točka, ki se glasi : »preoblikovanje lokalnih vodovodov v javne sisteme«, ker po 

njegovem mnenju ta sprememba lastništva vodovodov ne sodi v odlok. 

 

Bojan Homan:  

- Glede na dolgo letno pripravo tega dokumenta je predlagal, da se ga sprejme in takoj 

prične s pripravami na sprejem sprememb in dopolnitev. 

 

Mag. Janez Frelih:  

- Strinjal se je s podžupanom Homanom. Opozoril je na umestitev v prostor dveh kritičnih 

točk in sicer severne obvoznice in hitre železnice.  

 

Mag. Igor Velov:  

- Izrazil je grenak priokus tako pomembnega dokumenta, ki se sprejema na zadnji seji 

mestnega sveta tega mandata. 



Dr. Andreja Valič Zver:  

- Vprašala je, ali je v 20. členu odloka pomota, ker je pri osrednjem kranjskem pokopališču 

zapisano v oklepaju Labore. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da bo dal predlog svetnika Boštjančiča kot amandma na 

glasovanje, kot tudi pripombo svetnice dr. Valič Zver in predlagal, da se beseda »(Labore)« 

črta.  

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Vprašala je, v kolikem času se lahko pripravijo spremembe plana pred sprejemom in v 

koliko časa trajajo priprave na sprejem sprememb in dopolnitev že sprejetega plana. 

 

Borut Ulčar, Regijska razvojna družba Domžale, je povedal, da je bistveno lažje in hitreje 

pripraviti spremembe in dopolnitve dokumenta. V primeru, da bi šli opcijo popravkov 

predloženega dokumenta, bi se sprejem zopet zavlekel zaradi postopka celovite presoje vpliva 

na okolje. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednje 

 

AMANDMAJE: 

 

1. V 3. točki 17. člena Odloka o strateškem načrtu Mestne občine Kranj se črta d točka, ki se 

glasi : »preoblikovanje lokalnih vodovodov v javne sisteme«. 

2. V prvem stavku 20. člena Odloka o strateškem načrtu Mestne občine Kranj se črta 

besedilo »(Labore)«. 

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

 

IN SKLEPA: 

 

1. Sprejme se Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga 

obravnava s sprejetima amandmajema. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

2. Sprejme se Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga 

obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

Župan Mohor Bogataj je vodenje seje predal podžupanu Bojanu Homanu. 

 

 

 

 

 



6. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE 

MESTNE OBČINE KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

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

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

Mestne občine Kranj – druga obravnava in z njim soglaša. 

 

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

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

 

Stanislav Boštjančič, predsednikStatutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje Mestne občine Kranj – druga obravnava. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Bojan Homan, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj 

– druga obravnava. 

 

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

 

 

 

7. OBVEZNA RAZLAGA PRVE ALINEJE (2.1) IN (2.4) TOČKE 11. ČLENA 

ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKE 

CELOTE DOBRAVE, SORŠKO POLJE, ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE IN 

URBANISTIČNE ZASNOVE GOLNIKA  
 

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

 

Stališča komisij:  

 

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



Komisija se je seznanila z Obvezno razlago prve alineje (2.1) in (2.4) točke 11. člena Odloka 

o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško 

hribovje in urbanistične zasnove Golnika in z njo soglaša. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira sklep o obvezni razlagi prve alineje (2.1) in (2.4) točke 11. 

člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, 

Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Obvezno razlago prve alineje (2.1.) točke 11. člena 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta 

Kranja.   

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Bojan Homan, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Obvezna razlaga prve alineje (2.1) in (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in 

urbanistične zasnove Golnika. 

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

 

 

 

8. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRIZNANJIH V MESTNI OBČINI 

KRANJ – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe. 

 

Stališča komisij: 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Statutarno pravna komisija bo na seji Sveta MOK predlagala, da se zadnji stavek 8. člena 

spremeni tako, da se glasi: »V primeru, da je dobitnikov te nagrade več, se nagrada med 

dobitnike deli po enakih delih.« 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

Razprava:  

 

 

 



Janez Bohorič:  

- Opozoril je, da se je kljub večkratnemu pregledovanju akta vanj prikradla besedica 

praviloma, zato je predlagal, da se v 5. členu odloka črta beseda »praviloma«. 

 

Predsedujoči, podžupan Bojan Homan, je v imenu predlagatelja sprejel predlog svetnika 

Bohoriča in dal na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj se sprejme po 

skrajšanem postopku. 

 

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

2. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj. 

 

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

 

 

Vodenje seje je prevzel župan Mohor Bogataj. 

 

 

9. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in 

šolstvo: 

Komisija soglaša, da občinski upravni organ podeli koncesijo za opravljanje lekarniške 

dejavnosti Janezu Erčulju, mag.farm., Društvena ulica 6, 1000 Ljubljana, v prostorih na 

naslovu Glavni trg 21, Kranj. 

 

Jože Lombar, Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Občinski upravni organ podeli koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti, Janezu Erčulju, 

mag. farm., Društvena ulica 6, 1000 Ljubljana, v prostorih na naslovu Glavni trg 21, Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

 

 

 



10. OBVEZNA RAZLAGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU OBMOČJA ČI2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V 

ČIRČAH (UR.L. RS, ŠT. 59/12) 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

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

Komisija se je seznanila z Obvezno razlago Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah (Uradni list RS, št. 59/2012) in z njo 

soglaša. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija se je seznanila z Obvezno razlago Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu območja ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah (Ur.l. RS, št. 59/2012). 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 

– Centralne dejavnosti v Čirčah (Ur.l.RS, št. 59/12). 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

11. POROČILO O STANJU PROJEKTA GORKI IN VODOVOD BAŠELJ-KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne. 

 

Stališča komisij:  

 

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

Komisija se je seznanila s Poročilom o stanju projekta GORKI in vodovod Bašelj-Kranj in z 

njim soglaša. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s poročilom o stanju projekta GORKI in Vodovoda 

Bašelj – Kranj.  

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Poročilom o stanju projekta GORKI in vodovod 

Bašelj-Kranj. 

 

 



Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Poročilom o stanju projekta GORKI in projekta 

Vodovod Bašelj-Kranj. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se je seznanila z gradivom. 

 

Razprava:  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Menil je, da je strošek nadzora nad kvaliteto izvajanja projekta nerazumno visok. 

Predlagal je, da se Projektna pisarna poglobi v strošek gradbenega nadzora in ga zniža na 

razumno višino. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj se seznani s Poročilo o stanju projektov GORKI – 2. sklop in 

Vodovodnega omrežja Bašelj – Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

 

12. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA LETO 2014 

 

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

povedal, da je bil v letu 2014 razpis za nagrade in priznanja objavljen 28. marca 2014 v 

marčevski številki Kranjčanke in istočasno na spletni strani Mestne občine Kranj. Predloge je 

bilo mogoče oddati na enotnih obrazcih. Razpis je potekal do 23. maja 2014.  

Na razpis je pravočasno prispelo 25 predlogov. Komisija za nagrade in priznanja je svoje 

letošnje delo opravila na štirih sejah. Člani komisije so menili, da je že vsak poslani predlog 

za podelitev priznanja, pa naj bo to skupini ali posamezniku, za predlaganega priznanje. Za 

podelitev naziva častni občan je prispel en predlog in komisija se je strinjala, da se letošnji 

naziv častni občan podeli gospodu Vincencu Drakslerju za njegovo nesebično in veliko 

pomoč najbolj ranljivim skupinam občanov. Največ pozornosti in časa je komisija namenila 

podelitvi denarne nagrade, za katero so prispeli 4 predlogi. Enega je komisija s sklepom 

zavrnila. Svetnik Gregor Tomše je namreč predlagal KUD Kokrica, vokalno skupino 

Kokr'čan. Od prejšnje podelitve priznanja Mestne občine Kranj pa še ni preteklo 5 let, župan 

Mestne občine Kranj, Mohor Bogataj je namreč 12. 4. 2014 vokalni skupini Kokr'čan podelil 

Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2014. Med ostalimi tremi predlogi pa je 

komisija sklenila, da predlog za podelitev nagrade Srbskemu kulturnemu prosvetnemu 

društvu Sveti Sava Kranj posreduje županu kot predlog za podelitev Prešernove plakete MOK 

za leto 2014. Na nagrado sta bila predlagana še Boksarski klub Kranj in FS Sava Kranj. 

Komisija je po zahtevanih dopolnitvah utemeljitve, analizah in temeljitem premisleku ocenila, 

da sta vsak na svojem področju izredno uspešna in izpolnjujeta razpisne. Komisija zato 

predlaga, da se v letu 2014 podelita 2 nagradi MOK. Nagradi prejmeta Boksarski klub Kranj 

za izredne športne uspehe in kvalitetno delo z mladimi  in FS Sava Kranj za velik prispevek 

pri ohranjanju slovenske kulturne dediščine v Mestni občini Kranj. Oba dobitnika prejmeta 



vsak polovico denarne nagrade v znesku vsak po 2.500 EUR.Za podelitev Listine o priznanju 

Mestne občine Kranj sta prispela dva predloga, za podelitev velikih plaket Mestne občine 

Kranj pa je prispelo deset predlogov. Komisija lahko po svoji presoji spremeni predlagano 

vrsto priznanja. Tako je komisija oblikovala predlog, da se za leto 2014 podeli 5 listin o 

priznanju in sicer gospodu Andreju Tavčarju za več kot 20 letno uspešno delo na področju 

turizma, gospe Mariji Jugovic za aktivno 25 letno podpiranje in širjenje umetnosti med ljudi, 

gospodu Emilu Muriju za neutrudno delo na področju slepih in slabovidnih ter vključevanju 

videčih med slepe in slabovidne, gospodu Janezu Kovačiču za dolgoletno delo na lokalnem 

področju in v skupini za preprečevanje uporabe prepovedanih drog in Nogometnemu klub 

Kranj ob 40 letnici uspešnega delovanja. Komisija predlaga, da se za leto 2014 podelijo 3 

velike plakete MOK, ki jih prejmejo: Medobčinsko društvo invalidov Kranj za uspešno 45 

letno delovanje na področju invalidskega varstva, Zveza tabornikov občine Kranj za več kot 

60 letno skrb, da mladi aktivno in koristno preživljajo svoj prosti čas in Kranjski 

ultramaratonec Dušan Mravlje ob zaključku uspešne športne kariere. Komisija je predloge za 

podelitev velike plakete MOK za leto 2014 gospodu Bojanu Likarju, gospodu Stojanu 

Humarju in gospodu Milanu Orliću posredovala županu in mu predlagala, da jim podeli 

plaketo MOK za leto 2014, s čimer se je župan strinjal. Za podelitev velike Prešernove 

plakete je prispelo 8 predlogov, od tega je 6 predlagateljev predlagalo istega nagrajenca in 

sicer Zvezo ustvarjalnih društev Kranj. Komisija predlaga, da veliko Prešernovo plaketo 

MOK za leto 2014 prejme Zveza ustvarjalnih društev Kranj za 10 letno aktivno delovanje in 

povezovanje društev na področju kulture, s poudarkom na približevanju kulturnih dejavnosti 

otrokom. 

Predlog predlagatelja Izidorja Vrhovnika za podelitev velike Prešernove plakete MOK 

Kulturnemu društvu Sava Kranj, likovni skupini, je komisija zavrnila, ker vloga ni bila 

popolna. Po dopolnitvi vloge pa je ugotovila, da ne izpolnjuje pogojev, saj je Izidor Vrhovnik 

predlog podal v imenu Kulturnega društva Sava Kranj – likovna skupina, ki pa naj bi bila tudi 

prejemnik priznanja, kar pa v nasprotju s 3. členom Odloka o priznanjih v Mestni občini 

Kranj.  

Predlog za podelitev velike Prešernove plakete MOK za leto 2014 akademskemu slikarju 

Marku Tušku je komisija posredovala kot predlog županu za podelitev Prešernove plakete 

MOK za leto 2014. 

Komisija se je za vse predložene predloge odločila soglasno, po načelu pravičnosti in 

primerjanja utemeljitev za posamezne kandidate in menila, da si letošnji kandidati predlagane 

nagrade in priznanja v celoti zaslužijo. Tako je predlagal Svetu Mestne občine Kranj, da 

sprejme vse sklepe, kot so predlagani s strani komisije.  

Predsednik komisije je opozoril še na to, da se je komisija za nagrade in priznanja pri svojem 

delu srečevala z nekaterimi nejasnostmi v veljavnem odloku. Ena od nejasnosti je bila danes s 

sprejetjem Odloka o spremembah Odloka o priznanjih na predlog komisije že odpravljena. V 

imenu vseh članov komisije je predlagal novi komisiji, ki jo bo imenovala nova sestava Sveta 

Mestne občine Kranj, da se pred začetkom svojega dela temeljito seznani z veljavnim 

odlokom, ga prouči in predlaga spremembe in dopolnitve k veljavnemu Odloku o priznanjih s 

ciljem odprave še nekaterih drugih dvoumnosti in nejasnosti, ki jih odlok vsebuje. S tem si bo 

olajšala delo in odločanje o nagradah in priznanjih v prihodnjih 4 letih. 

 

Stališča komisij: 

 

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

potrdila predloge. 

 



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

predloge. 

 

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

 

SKLEPE: 

 

1. Za leto 2014 se podeli en naziv častni občan Mestne občine Kranj. 

    Naziv častni občan Mestne občine Kranj prejme: 

 gospod Vincenc Draksler za več kot desetletje dolgo aktivno delovanje na področju 

pomoči najbolj ranljivim skupinam občanov ter za ves dosedanji prispevek in za vso 

naklonjenost, ki jo izkazuje svojemu rodnemu mestu. 

 

2. Za leto 2014 se podelita dve nagradi Mestne občine Kranj. 

    Nagrado Mestne občine Kranj prejmeta: 

 Boksarski klub Kranj za izredne športne uspehe in kvalitetno delo z mladimi  in 

 Folklorna skupina Sava Kranj za velik prispevek pri ohranjanju slovenske kulturne 

dediščine v Mestni občini Kranj.  

 

3. Za leto 2014 se podeli 5 listin o priznanju Mestne občine Kranj. 

    Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2014 prejmejo: 

 Andrej Tavčar za več kot 20 letno uspešno delo na področju turizma; 

 Marija Jugovic za aktivno 25 letno podpiranje in širjenje umetnosti med ljudi;  

 Emil Muri za neutrudno delo na področju slepih in slabovidnih ter vključevanju 

videčih med slepe in slabovidne; 

 Janez Kovačič za dolgoletno delo na lokalnem področju in v skupini za preprečevanje 

uporabe prepovedanih drug in  

 Nogometni klub Kranj ob 40 letnici uspešnega delovanja. 

 

4. Za leto 2014 se podelijo tri velike plakete Mestne občine Kranj. 

    Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2014 prejmejo: 

 Medobčinsko društvo invalidov Kranj za uspešno 45 letno delovanje na področju 

invalidskega varstva; 

 Zveza tabornikov občine Kranj za več kot 60 letno skrb, da mladi aktivno in koristno 

preživljajo svoj prosti čas   in  

 Kranjski ultramaratonec Dušan Mravlje ob zaključku uspešne športne kariere. 

 

5. Za leto 2014 se podeli velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj. 

    Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2014 prejme: 

 Zveza ustvarjalnih društev Kranj za 10 letno aktivno delovanje in povezovanje društev 

na področju kulture, s poudarkom na približevanju kulturnih dejavnosti otrokom. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

13. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

1. Stanislav Boštjančič: 

- Predlagal je, da se zaradi konca mandata točka Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 

ne obravnava, ker svetniki ne bodo dobili odgovorov, ker je danes zadnja seja; 



- Predlagal je, da MOK financira zvočno napeljavo iz sejne sobe 16 do šanka na Brionih, da 

bo novinar Šubic obveščen neposredno iz prve roke. 

 

2. Igor Velov: 

- Predlogov svetnika Boštjančiča ni podprl in za prvi predlog menil, da bi bilo potrebno to 

urediti na začetku seje pri potrjevanju dnevnega reda. Poudaril je še, da je v mandatu 

zastavil veliko vprašanj, vendar pa nanje, kljub sprejetim sklepom, ni dobil odgovora. 

 

3. Mag. Andrej Šušteršič: 

- Zanimalo ga je kaj je z odloženim materialom ob cesti med pokopališčem Bitnje proti 

Žabnici. Prosil je, da se zadeva sanira. 

 

4. Nada Mihajlović: 

- Predlagala je, da se status pripadajočih funkcionalnih zemljišč uredi v krajevnih 

skupnostih, kjer ni opredeljen. V prejšnjem mandatu se je zaradi neurejenega stanja na 

tem področju zgodila Mrakova ulica, ki se lahko ponovi na Šorlijevi, Zoisovi ali pa kje 

drugje. Predlagala je, da se s prenosom pripadajočih funkcionalnih zemljišč na etažne 

lastnike uredi stanje. To naj uredi podjetje Domplan, ki je pred leti podpisovalo pogodbo o 

ureditvi etažne lastnine in funkcionalnih zemljišč. Tudi funkcionalna zemljišča naj uredi z 

vpisom v zemljiško knjigo. Dala je pobudo, da se status pripadajočih funkcionalnih 

zemljišč končno uredi z brezplačnim prenosom zemljišč na stanovalce, ti pa realizirajo 

vpis preko svojih pooblaščencev v zemljiško knjigo.    

 

Igor Velov: 

- Poudaril je, da ima Mrakova korenine pred mandatom 2006 – 2010, poudaril pa je, da o 

pobudi, čeprav bi jo rad podprl, svetniki ne morejo glasovati, ker ima finančne posledice. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Strinjal se je s predhodnikom in poudaril, da je zaradi finančnih posledic potrebno 

počakati na nov mestni svet, do takrat bodo pripravljene posledice in takrat bodo svetniki 

lahko glasovali. 

 

5. Smiljana Vončina Slavec: 

- Prosila je za konkretno ureditev varne poti v šolo na relaciji Golnik – Goriče. Prosila je že, 

da se na terenu pogleda kako so stanovanjske hiše postavljene in se na kraju samem skuša 

najti rešitev za vse. V predlogu, ki ga je prejela danes še vedno ni vrisanih vseh hiš, 

čeprav v tekstu piše, da naj bi stanovalci vseh naslovov imeli varen dostop do šole. Prosila 

je, da se pogleda stanje na terenu in potem odgovori ali je možna varna pot za vse otroke. 

 

6. Dr. Andreja Valič Zver: 

- Podprla je pobudo svetnice Mihajlović. Predlagala je, da občinska oblast preveri in na 

prošnjo stanovalcev ob Cesti Kokrškega odreda, na kateri se izvajajo dela, postavi talne 

ovire. Promet na tem mestu je gost, hitrosti so velike in če je še možno, naj se talne ovire 

vključi v projekt. 

- Opozorila je na varnost okrog šol. Pri vhodu v OŠ Simona Jenka je veliko parkiranih 

avtomobilov. V sodelovanju s šolo bi bilo potrebno stanje urediti, da ne bi bili avtomobili 

parkirani tik pred vhodom v šolo in s tem zagotovili večjo varnost otrok, ki hodijo v šolo. 

 

 

 



Stanislav Boštjančič: 

- Opozoril je mestni svet, naj tudi na zadnji seji delujejo v skladu s poslovnikom. O 

predlogu ali pobudi je potrebno glasovati, če pa jo sprejme, je potrebno opredeliti še 

postopek v zvezi s predlogom ali pobudo. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Opozoril je, da če ima pobuda finančne posledice, župan preloži glasovanje na naslednjo 

sejo.  

 

Stanislav Boštjančič: 

- Menil je, da pri pobudi svetnice Mihajlović ni finančnih posledic. 

 

Mag. Janez Frelih: 

- Pojasnil je, da je zakonska določba taka, da mora občina brezplačno oddati funkcionalna 

zemljišča etažnim lastnikom. Pravna tolmačenja so, da tista zemljišča, ki so evidentna 

pripadajoča zemljišča večstanovanjskim hišam, so etažni lastniki dejansko že lastniki teh 

zemljišč, čeprav niso vpisani v zemljiški knjigi. Poudaril je, da bi občina morala odmeriti 

svoja zemljišča znotraj takih naselij, določiti javno dobro, določiti tisto, ki je na razpolago 

za druge namene.  

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Povedal je, da bo dal pobudo na glasovanje, če pa bi imela finančne posledice, pa župan 

lahko zadrži izvrševanje tega sklepa. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da je smešno, da šele zdaj, na zadnji seji mandata 2 podžupana predlagata tako 

pobudo, zakon pa je bil sprejet že v letu 2006. Predlagal je, da se predlog podžupanje 

obravnava kot vprašanje, oziroma napotek občinski upravi in se o njem ne glasuje. 

 

Župan Mohor Bogataj je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Status pripadajočih funkcionalnih zemljišč v večstanovanjskih urejenih  naseljih naj se 

dokončno uredi z brezplačnim prenosom zemljišč na etažne lastnike. 

 

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

 

Stanislav Boštjančič: 

- Opozoril je, da če je pobuda sprejeta, da je potrebno določiti postopek. 

 

7. Nataša Robežnik: 

- Predlagala je spremembo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj v 

15. členu, da se mandat direktorja spremeni iz 4 na 5 let; 

- Menila je, da je pokopališče v Bitnjah zapuščeno in zanemarjeno, mogoče zato, ker veliko 

grobov ni vzdrževanih. Predlagala je, da javno podjetje Komunala Kranj pregleda stanje 

in pozove lastnike zanemarjenih grobov; 

- Povedala je, da se ji zdi pošiljanje zloženk o opravljenih projektih, ki so jih prejela 

gospodinjstva v MOK, norčevanje iz davkoplačevalskega denarja in menila, da je o pred 

volitvami neprimerno dejanje. 



 

Župan Mohor Bogataj: 

- Pojasnil je, da je bila konec preteklega mandata prav tako izdana zloženka. 

 

Nataša Robežnik: 

- Poudarila je, da je potrebno gledati v prihodnost, ne pa ves čas se obračati v preteklost. 

Mladi gledajo naprej in želijo, da se kaj spremeni in da se začne delati da dobro občine in 

občanov Kranja. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Prosil je, da se razprava ne spremeni v predvolilni zbor. 

 

Župan Mohor Bogataj: 

- Pojasnil je, da je zloženka pregled opravljenega dela v preteklem mandatnem obdobju in 

na nek način pohvala mestnemu svetu in občinski upravi. 

 

Igor Velov: 

- Menil je, da bi bila ta zloženka razen 2 slik lahko izdana že leta 2006. 

 

Jure Kristan: 

- Za pokopališče v Bitnjah je povedal, da je to najbolj urejeno pokopališče v Mestni občini 

Kranj, v zadnjem času so bile opravljene dodatne investicije za izboljšanje – zamenjana 

ograja. Tlakovanje in asfaltiranje pa potrebuje določena sredstva, ki pa jih trenutno ni na 

voljo, ker so bolj potrebna za ceste, po katerih se vsakodnevno vozimo. Urbanistično pa je 

bila narejena napaka, ker je bilo pokopališče postavljeno sredi polja, boljše bi bilo, če bi 

se ga postavilo ob cerkvi, ki je oddaljena 200 m. Večjih pripomb o urejenosti pokopališča 

ni, razen za dovozno pot do pokopališča, ki bi jo bilo potrebno razširiti. 

 

Nataša Robežnik: 

- Želela je samo to, da se pozove določene lastnike, ker ne urejajo grobov ali pa naj jih 

uredi podjetje Komunala in lastnikom izstavi račun. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski: 

- V imenu programskega sveta je pojasnil, da so se skupaj odločili, da pripravijo skupno 

poročilo, ki naj bi bilo rezultat njihovega dela. Poročilo je izšlo dovolj zgodaj in njegov 

namen ni bil da se z njim postavljajo politične stranke niti župan. Izvedene projekte 4 let 

so želeli predstaviti na primeren način.  

 

Župan Mestne občine Kranj, Mohor Bogataj se je ob koncu seje iskreno zahvalil članicam in 

članom Sveta Mestne občine Kranj za korektno delo na 36. sejah. Menil je, da so skupaj 

veliko dosegli, veliko dela pa je še ostalo. Vsem, ki kandidirajo na lokalnih volitvah je zaželel 

veliko uspeha in močnih živcev ter povabil prisotne na druženje v avlo. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc 
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