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MESTNA OBČINA KRANJ  

Mestni svet       
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Datum:   21.6.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

29. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 21.6.2017 ob 16.00 uri v 

sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil podžupan Boris Vehovec. 

 

Navzoči člani in članice Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Marjan Bajt, Gorazd Copek, Janez Černe, 

Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Nina 

Kastelic, Jakob Klofutar, Boris Kozelj, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski, Damjana Piškur, 

Natalija Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, Helena Sitar, mag. Drago Štefe, 

mag. Zoran Stevanović, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor Tomše, dr. Andreja Valič 

Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Ignac Vidmar, Darinka Zorko in Tina Žalec Centa. 

 

Odsotni so bili: župan Boštjan Trilar ter svetnika Aleksandar Andrić in Damijan Perne. 

 

Poleg članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber – 

direktorica občinske uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za 

finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, 

Sašo Govekar - vodja  Urada za tehnične zadeve, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Miha 

Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Manja Vovk – strokovna sodelavka 

iz Urada za družbene dejavnosti, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, 

Pavel Srečnik – ravnatelj Osnovne šole Stražišče, Jana Habjan Piletič – zunanja sodelavka iz JHP 

d.o.o., Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 

 

Navzoči predstavniki medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas, Miran Šubic – Dnevnik, Peter Šalamon 

– Infonet media. 

 

Predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, je ugotovil, da je prisotnih 24 članov in članic Mestnega sveta 

Mestne občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  

 

Na mizo je bilo posredovano: Seznam sklepov delovnih teles Mestnega sveta MOK, poročilo o izvršitvi 

sklepov zadnje seje sveta, odgovori na svetniška vprašanja Urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe. K 5. točki Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 

– Zgornje Bitnje je podan amandma. K 6. točki odgovor na pripombe Statutarno pravne komisije in k 7. 

točki Pravilnik o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj so podani amandmaji 

občinske uprave zaradi pripomb Statutarno pravne komisije in Komisije za gospodarstvo. 
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Predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, je na podlagi sestanka z vodji svetniških skupin in 33. člena 

Poslovnika  dopolnjujem dnevni red z novo/staro Premoženjsko zadevo, ki se uvrsti pod 3.E. z naslovom 

Potrditev koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo OŠ 

Stražišče – telovadnica. Dodatna pojasnila in pogodba so na mizi. 

 

Po krajši razpravi svetnika Janeza Černeta je dal v skladu z 2. odstavkom 76. členom Poslovnika 

predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Na dnevni red 29. seje se pod točko Premoženjske zadeve 3.E. uvrsti zadeva: Potrditev koncesijske 

pogodbe za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica. 

 

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

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED : 

1. Potrditev zapisnika 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 24.5.2017 in nadaljevanja 

28. seje z dne 1.6.2017 ter poročila o izvršitvi sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Seznanitev z novelo Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Kranj in sprejem 

podrobnejšega programa ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine 

Kranj za obdobje od leta 2017 do leta 2019 

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje 

(OPPN Zgornje Bitnje) – predlog 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj– osnutek 

7. Pravilnik o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj - predlog 

8. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o. 

9. Program kulture v Mestni občini Kranj 2015 – 2020 – novelacija 

10. Predstavitev poročila o delu PP Kranj za leto 2016 z oceno varnostnih razmer 

11. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016 

12. Pristop Mestne občine Kranj h konvenciji županov za podnebne spremembe in energij 

13. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 

 

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

 

 

3. POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

24.5.2017 IN NADALJEVANJA 28. SEJE Z DNE 1.6.2017 TER POROČILA O IZVRŠITVI 

SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov je podala Senja Vraber, direktorica mestne uprave. 

 

Janez Černe:  

- Pripomnil je, naj se črta  razprava svetnika Marjana Bajta v Dobesednem zapisu razprave 28. 

seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 24.5.2017, ker je bila razprava 

podana po zaključku seje. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA:  
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1. Potrdi se zapisnik 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 24. 5 2017  s pripombo, 

podano v razpravi.  

2. Potrdi se zapisnik nadaljevanja 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 1.6.2017 ter 

poročilo o izvršitvi sklepov 28. seje MS MOK.  

 

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

 

 

4. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Svet Dijaškega in študentskega doma 

Kranj 

 

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

imenovanja.  

 

Razpravljali so: mag. Andrej Šušteršič, mag. Franci Rozman in Gorazd Copek.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

V Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški in študentski dom Kranj se kot predstavnika 

Mestne občine Kranj imenuje Alen Gril. 

 

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

 

 

 

5. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. NRP ZD Kranj – Nakup terminalov za reševalne postaje 

 

Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, strokovna sodelavka iz Urada za družbene dejavnosti. V imenu 

predlagatelja je zaradi tipkarske napake podala spremembo drugega sklepa in sicer se zadnji del 

pravilno glasi “postavka 160201 Zdravstvo, konto 420248 Nakup telekomunikacijske opreme za nakup 

mobilnih in ročnih radijskih postaj za reševalne postaje v nujni medicinski pomoči.« 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za finance:  

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih zadev. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo  

Komisija soglaša s predlaganimi sklepi. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA: 
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1. V Načrt razvojnih programov 2016 – 2019 se za leto 2017 uvrsti investicijo za nakup terminalov za 

reševalne postaje za Zdravstveni dom Kranj, in sicer za nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj za 

reševalne postaje v nujni medicinski pomoči.  

2. Mestna občina Kranj iz splošne proračunske rezervacije, postavka 240101 Splošna proračunska 

rezervacija, podkonto 409000 Splošna proračunska rezervacija, prerazporedi sredstva v višini 

29.500,00 € na podprogram programske klasifikacije 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, nov 

NRP 40700083 ZD Kranj – Nakup terminalov za reševalne postaje, postavka 160201 Zdravstvo, 

konto 420248 Nakup telekomunikacijske opreme za nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj za 

reševalne postaje v nujni medicinski pomoči. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

B. Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2017 - dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za finance:  

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih zadev. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo 

Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2017 in nanjo nima 

pripomb.  

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točkama 3.B) in 

3.C). 

 

Razpravljali sta Vlasta Sagadin in Mateja Koprivec.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 

2017. 

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 

 

 

C. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 684/2, 684/5, obe 

k.o. 2130 – Pševo 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 

 

Stališča komisij:  
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Komisija za finance:  

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih zadev. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in nanj 

nima pripomb. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točkama 3.B) in 

3.C). 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljiščih parcelna številka 684/2 in 684/5, obe k.o. 2130 

– Pševo. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

D. Predlog prerazporeditve – za potrebe nakupa avtobusa mestnega potniškega prometa 

 

Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 

 

Razpravljali so: Mag. Drago Štefe, Marjan Bajt, Janez Černe, mag. Igor Velov, mag. Franci Rozman, 

Sonja Mašič, Ignac Vidmar, mag. Barbara Gunčar, mag. Zoran Stevanovič, Jože Rozman, mag. Primož 

Terplan, Mirko Tavčar, Tanja Hrovat in Miha Juvan. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 se za potrebe nakupa avtobusa mestnega potniškega 

prometa prerazporedijo sredstva kot sledi:  

Iz NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«, PP 

121001 Investicije in investicijski transfer, PKT 420401 Novogradnje se prerazporedijo sredstva v višini 

125.000 € na NRP 40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil, PP 231001 Energetska zasnova 

Kranja, PKT 420102 Nakup avtobusov in minibusov. 

 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (30 PRISOTNIH: 20 ZA, 4 PROTI, 6 NEOPREDELJENIH). 

 

 

 

E. Potrditev koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za 

izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica 

 

Uvodno poročilo sta podala Pavel Srečnik, ravnatelj OŠ Stražišče in Tanja Horvat, vodja Projektne 

pisarne.  

 

Razpravljali so: mag. Zoran Stevanovič, mag. Primož Terplan, Janez Černe, Bojan Homan in Jana 

Habjan Piletič. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se predlog koncesijske pogodbe za izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica in odobri njena 

sklenitev. 

 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (20 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJENIH).  

 

 

 

6. SEZNANITEV Z NOVELO ODLOKA O NAČRTU KAKOVOSTI ZRAKA NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE KRANJ IN SPREJEM PODROBNEJŠEGA PROGRAMA UKREPOV IZ ODLOKA O 

NAČRTU KAKOVOSTI ZRAKA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE OD 

LETA 2017 DO LETA 2019 

 

Uvodno poročilo sta podala Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter 

Jože Jurša iz Ministrstva za okolje in prostor. 

 

Stališče komisije:  

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo Komisija se je seznanila z Odlokom o 

zagotavljanju ustrezne kvalitete zraka v Mestni občini Kranj – seznanitev. 

 

Razpravljali so: Vlasta Sagadin, Ignac Vidmar in Jože Jurša.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Mestni svet Mestne občine Kranj se seznanja z novelo Odloka o načrtu za kakovost zraka na 

območju Mestne občine Kranj.  

2. Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša z nalogami občine, navedenimi v podrobnejšemu 

programu ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Kranj za obdobje 

od leta 2017 do leta 2019. 

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Mestnem svetu Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

 

7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA EUP BI 

42 – ZGORNJE BITNJE (OPPN ZGORNJE BITNJE) – PREDLOG 

 

Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Vera Rutar, strokovna 

sodelavka iz Regijske razvojne družbe Domžale. 

 

Stališča komisij:  

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP 

BI 42 – Zgornje Bitnje (OPPN Zgornje Bitnje) – predlog in nima pripomb. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila  s predlogom  Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja EUP BI 42 - Zgornje Bitnje (OPPN Zgornje Bitnje). 

 

Razpravljali so: Irena Dolenc, Bojan Homan, Ignac Vidmar, Vlasta Sagadin, mag. Janez Frelih, mag. 

Drago Štefe in Tanja Hrovat. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  

 

AMANDMA:  

 

V preambuli Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območju EUP BI 42 – Zgornje 

Bitnje se pri navedbi pravne podlage pri Statutu Mestne občine Kranj besedilo »(Uradni list RS, št. 18/17 

in 23/17-popr.)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 33/17)«. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

ter naslednji SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 – Zgornje 

Bitnje – predlog s sprejetim amandmajem. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

 

8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNEM REDU V MESTNI OBČINI 

KRANJ– OSNUTEK 

 

Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija predlaga mestni upravi, da: 

- pripravi obrazložitev, zakaj je potrebno povišanje glob in ustrezno utemelji zneske povišanja 

glob; 

- se v 7. členu odloka izraz »čistilni pribor za pobiranje iztrebkov« nadomesti z ustreznejšim 

izrazom; 

 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni 

občini Kranj – osnutek. 

 

Razpravljali so: Darinka Zorko, Bojan Homan, Vlasta Sagadin, mag. Franci Rozman, Jože Rozman, 

mag. Janez Frelih, Ignac Vidmar, Helena Sitar, Natalija Polenec in Miha Juvan. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj – osnutek.  

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 
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9. PRAVILNIK O PODELJEVANJU ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI V MESTNI OBČINI KRANJ - 

PREDLOG 

 

Uvodno poročilo je podala Manja Vovk iz Urada za družbene dejavnosti.  

 

Stališča komisij:  

Statutarno pravna komisija: 

a) Komisija predlaga mestni upravi, da: 

- v tretjem odstavku 2. člena »na isti stopnji izobraževanja« spremeni v »istem letniku«; 

- četrti odstavek 8. člena naj se v drugi alineji dopolni tako, da se doda podatek o višini štipendije; 

- da 10. člen dopolni tako, da se za drugim odstavkom vstavi nov odstavek, ki naj določa, da 

dosežki na posameznih področjih ne predstavljajo več kot 30% točkovanja. Hkrati naj se preveri 

vse postavljene kriterije  in se tiste, ki niso merljivi, črta: 

 

b) Komisija predlaga, da se v drugem odstavku 34. člena odločanje o oprostitvi vračila štipendije 

uredi na način, da o tem na prvi stopnji odloči mestna uprava, na drugi stopnji pa župan. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  

Komisija soglaša s Pravilnikom o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj. 

 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s predlogom Pravilnika o podeljevanju štipendij  za študij v 

tujini v Mestni občini Kranj. 

Komisija za gospodarstvo predlaga županu, da vloži amandma: 

Objava javnega razpisa  za podelitev štipendij mora vsebovati zlasti podatke o višini posamezne 

štipendije in številu štipendij (druga alineja četrtega odstavka 8. člena 

 

Razpravljali so: Bojan Homan, Vlasta Sagadin, Jakob Klofutar in Manja Vovk. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednje  

 

AMANDMAJE:  

 

1. Amandma k 2. členu: 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Upravičenci lahko pridobijo štipendijo Mestne občine 

Kranj za študente za študij v tujini le enkrat za izobraževanje v istem letniku.«. 

Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 

 

2. Amandma k 8. členu: 

Druga alineja četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi » - podatke o razpisanih štipendijah, 

o višini in številu štipendij,«. 

      Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

3. Amandma k 10. členu:  

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: »Seštevek točk, skupaj doseženih na posameznih področjih 

iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko dosega največ 30 odstotkov točk, doseženih na podlagi 

uspeha v zadnjem šolskem letu skladno z 11. členom tega pravilnika«. 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 

 

4. Amandma k 34. členu:  

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »O oprostitvi vračila štipendije na prvi stopnji odloči 

mestna uprava, na drugi stopnji pa župan Mestne občine Kranj. Prošnja mora vsebovati ustrezna 

dokazila«. 

      Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 
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ter naslednji SKLEP: 

 

Sprejme se Pravilnik o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj s sprejetimi 

amandmaji. 

 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 

 

 

 

10. SKLEP O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROGRAMA V VRTCU DUHEC 

D.O.O. 

 

Uvodno poročilo je podala Manja Vovk iz Urada za družbene dejavnosti.  

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom o določitvi cene vzgojno-varstvenega 

programa v Vrtcu Duhec d.o.o.. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s Sklepom o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o.. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj. 

 

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

 

 

 

11. PROGRAM KULTURE V MESTNI OBČINI KRANJ 2015 – 2020 – NOVELACIJA 

 

Uvodno poročilo je podala Manja Vovk iz Urada za družbene dejavnosti.  

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za turizem: 

Komisija se je seznanila s Programom kulture v Mestni občini Kranj 2015 – 2020 – novelacija.  

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja Programom kulture v Mestni občini Kranj 2015 - 2020 – novelacija ter predlaga 

Mestnemu svetu njegov sprejem. 

 

Razpravljali so: mag. Franci Rozman, dr. Andreja Valič Zver in Manja Vovk.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  
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Sprejme se Program kulture v Mestni občini Kranj 2015 – 2020 – novelacija. 

 

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

 

 

 

12. PREDSTAVITEV POROČILA O DELU PP KRANJ ZA LETO 2016 Z OCENO VARNOSTNIH 

RAZMER 

 

Poročilo je predstavil Matjaž Završnik, komandir Policijske postaje Kranj.  

 

Razpravljali so: Saša Kristan, Marjan Bajt, Vlasta Sagadin, Boris Kozelj, Gregor Tomše, Tina Žalec 

Centa, Jože Rozman, Janez Černe, mag. Drago Štefe, dr. Andreja Valič Zver, Jakob Klofutar in Matjaž 

Završnik.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilo o delu Policijske postaje Kranj za leto 2016 z 

oceno varnostnih razmer.  

 

Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 

 

 

 

13. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ V 

LETU 2016 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj.  

 

Razpravljali so: Jože Rozman, Ignac Vidmar, Vlasta Sagadin, Janez Černe in Mitja Herak.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Občinski program varnosti Mestne občine Kranj, se je v letu 2016 izvajal dobro ter skladno z 

zastavljenimi cilji.  

 

Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 

 

 

 

14. PRISTOP MESTNE OBČINE KRANJ H KONVENCIJI ŽUPANOV ZA PODNEBNE SPREMEMBE 

IN ENERGIJ 

 

Uvodno poročilo sta podala Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter 

Anton Pogačnik, direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske. 

 

Stališče komisije:  

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pristopom MO Kranj h konvenciji županov za 

podnebne spremembe in energijo. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se sklep o pristopu Mestne občine Kranj o pristopu h Konvenciji županov za podnebne 

spremembe in energijo in pooblašča župana za podpis pristopnega obrazca.  

 

Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 

 

 

 

15. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE SVETNIKOV 

 

1. Mag. Primož Terplan: 

- Vprašal je, kako napreduje projekt Pločnik Golnik – Goriče, kdaj lahko pričakujejo odkupe 

zemljišč, za kar so predvidena sredstva v proračunu. Izgradnja pločnika je nujna, saj gre za zelo 

nevaren odsek regionalne ceste, ki ga redno uporabljajo najranljivejši udeleženci v prometu.  

- Vprašal je, koliko je MOK plačala za objave na panojih, kjer župan čestita NK Triglavu za uvrstitev 

v prvo ligo. Gre za panoje na Planini in Zlatem polju.  

 

2. Tina Žalec Centa:  

- Iz vpogleda v centralni čakalni seznam kranjskih vrtcev je razvidno, da je na čakalni listi 

današnjega dne, 21.6.2017, kar 179 otrok 1. starostne skupine ter 18 otrok 2. starostne skupine. 

Zanima jo: 

Ali občina predvideva kakšne ukrepe, da bi se število otrok, ki trenutno nimajo 

zagotovljenega mesta v vrtcih zmanjšalo? 

Ali je mogoča izravnava čakajočih otrok 1. in 2. starostnega obdobja? 

Ali občina razmišlja, da bi se staršem otrok, ki ne dobijo mesta v vrtcu odobrile subvencije 

za varstvo otroka, kot jo dobijo starši otrok, ki so v vrtcu? To rešitev prakticira že kar nekaj 

občin. 

Ali b bilo mogoče v času poletnih počitnic tudi po šolah organizirati dnevno varstvo otrok, 

saj je veliko staršev, ki imajo problem zagotoviti varstvo otroku skozi celotno počitniško 

obdobje? Predvsem gre za otroke prvih treh razredov. 

   

3. Ignac Vidmar: (postavil vprašanje pri 5. točki Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za območje 

Zgornje Bitnje) 

- Vprašal je, koliko časa že stavba vrtca v Bitnjah ni ustrezna oziroma koliko časa že ne 

izpolnjuje predpisov in koliko imajo še takih vrtec in šol v Kranju?  

 

 

4. Janez Černe: 

- Glede kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža ga je zanimalo, v čem je prišla ta podražitev. Če gre samo 

za to požarno varnost, ali je možno ta projekt speljati v dveh fazah, ena je obnovitev kuhinje, 

druga obnovitev požarne varnosti. Predlagal je, da se ta problem poskuša rešiti v letošnjem 

letu z ustreznimi prerazporeditvami. 

- Vprašal je, ali morajo res šole najprej pridobiti ponudbe Alpetourja za prevoz učencev, šele 

nato lahko pridobivajo ponudbe drugih prevoznikov.  

- Vprašanje naj se posreduje Komunali Kranj. Prejšnji mesec naj bi imeli blokiran račun zaradi 

izvršbe sodišča v višini 7.000 €, ki so jih bili dolžni mag. Romanu Šteru, ki so ga odpustili. 

Zakaj Komunala Kranj tega zneska ni plačala, če je bila dolžna plačati? Operativni vodja 

Vodovoda je dal odpoved zaradi neznosnih razmer. Želi obrazložitev direktorja, kakšne so te 

neznosne razmere, ki se dogajajo v Komunali.  

- Vprašal je, kaj občina dela in kaj bo storila glede ekološke bombe  v Lazah v Stražišču? Vedo, 

da so bili problemi na Vrhniki s Kemisom  in si resnično ne želi, da bi se kaj takega zgodilo v 

Kranju. Po letu 2014 je ta tematika zamrla v Kranju.  
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Igor Velov:  

- Pozval je župana, da kadarkoli bo delal prerazporeditve sredstev večjih zneskov, da to posreduje 

preden se zadeva uradno posreduje z gradivom. Če bi bilo dobro skomunicirano, ne bi bilo 

nepotrebnih zapletov pri točki Prerazporeditev sredstev za avtobuse. 

- Vprašal je, kolikšna sredstva in kaj se bo obnavljalo pri kuhinji OŠ Jakoba Aljaža.  

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarje:  

- Pri OŠ Jakoba Aljaža sta odprti dve zadevi. Prva načrtovana je prenova kuhinje, za katero je 

namenjenih in v obrazložitvah proračuna zajeto 150.000 € za prenovo kuhinje v letošnjem letu. 

Projekt je pripravila sanitarna inšpektorica po današnjih standardih HACCAP, kar pomeni, da morajo 

popolnoma zagotoviti ločene čiste komunikacijske poti čiste posode, umazane posode, poseben 

pult za pripravo mesa, poseben pult za pripravo sladic, poseben prostor za skladiščenje hrane, ki 

se lahko hrani na določeni temperaturi, posebno napo in kompletno opremo ki jo je treba zamenjati, 

ker je stara 35 let. Predvidoma bodo s to kuhinjo pokrili tudi potrebe OŠ Staneta Žagarja, ki svoje 

kuhinje nima in trenutno koristi storitve Sodexa. Po projektantski oceni po teh standardih narejena 

kuhinja je ocenjena na 300.000 €.  

- Februarja letos je prišla odločba požarnega inšpektorja, v kateri nalaga da do 1.12.2017 občina 

zagotovi požarni izhod in ustrezno požarno varovanje objekta. Torej označitev ustreznih 

intervencijskih poti tako z razsvetljavo kot z ustrezno prilagoditvijo šole, vključno z zunanjimi preboji, 

da otroci lahko po intervencijski poti pridejo varno iz zgradbe. Glede na datum odločbe požarnega 

inšpektorja in ker je z vidika nezagotovljenih sredstev v letošnjem proračunu bila izvedba obnove 

kuhinje nemogoča, so se pogovarjali o izvedbi prihodnje leto. Letošnje leto bi bilo mogoče izvesti 

hladilnice v kletnih prostorih. 

- Kranjske osnovne šole redno dobivajo obiske inšpektorjev in vsaj še na štirih šolah so potrebne 

obnove kuhinj. Za prihodnje leto bo potrebno za to zagotoviti več sredstev, če bodo hoteli vseh 19 

objektov vzdrževati. 

 

Janez Černe:  

- Predlagal je, da mestna uprava upošteva, da vse prihodnje prerazporeditve sredstev v vrednosti 

150.000 € prioritetno nameni za obnovo kuhinje v OŠ Jakoba Aljaža.  

 

Mag. Igor Velov in Janez Černe: 

- Predlagala sta, da se do naslednje seje mestnega sveta v skladu z dogovorom z ravnateljem OŠ 

Jakoba Aljaža pripravi dve opciji: obnova kuhinje v OŠ Jakoba Aljaža čez poletje in obnova kuhinje 

med letom ter prednosti in slabosti, ki jih prinese ena ali druga opcija oziroma katera opcija je 

izvedljiva. Ravnatelj naj preveri, ali se strinjajo, da se za čas obnove kuhinje najame zunanjega 

dobavitelja hrane.  

 

5. Saša Kristan: 

- Po njenih informacijah tudi v OŠ France Prešeren nimajo več kuhinje in da jim vozijo iz Sodexa. 

Zanima jo, ali je Sodexo primeren za kuhanje hrane otrok.  

- Problem prehoda za pešce je bil pred trgovino Tuš, ker tam čez hodijo pešci. Govorilo se je tudi o 

nadhodu. Zdaj se je naredil prehod za pešce za semaforjem. Ljudje pa še vedno hodijo čez cesto 

pred trgovino Tuš. Zanimalo jo je, zakaj se ni prehod za pešce postavil tam, kjer je potreben.  

- Gaštejske stopnice so se delno obnovile. Ostalo je ostalo v prvotnem stanju. Izvajalec pravi, da ni 

več denarja. Vprašala je, kako se stvari planirajo v proračunu, da prihaja do takih napol narejenih 

zadev.  

 

6. Gorazd Copek:  

- Povedal je, da je zbirajo podpise za ohranitev Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo v Kranju. 

Vse, ki imajo voljo in željo, je pozval, da zunaj to peticijo podpišejo.  
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7. Vlasta Sagadin:  

- Predlagala je, da se popravi most čez Golnišnico, ki rabi dva nova tramova, kajti zgornji del na obeh 

straneh je propadel.  

- Opozorila je, da je sredi Kranja del električne napeljave speljan po zraku. Poteka iz Ceste Talcev, 

ki gre iz križišča z Likozarjevo cesto proti Medgeneracijskem centru. Tudi prvih 100 metrov Ceste 

Talcev nima javne razsvetljave. Zanimalo jo je, kako da je ta del Kranja izpadel iz elektrifikacije v 

ceveh v zemlji in vprašala, kdaj bo to posodobljeno. Dodatno je še vprašala, kdaj se bo ta del Ceste 

Talcev preplastil z asfaltom.  

- Povedala je svoje osebno mnenje o neudeležbi župana in dela občinske uprave na seji mestnega 

sveta. Zelo je nepravično do mestnega sveta, da ljudje, ki datumsko vedo kdaj so seje mestnega 

sveta, načrtujejo svoj letni dopust, prav takrat ko bi morali biti tukaj.  

 

8. Mag. Drago Štefe: 

- Glede javno zasebnega partnerstva za izgradnjo telovadnice pri OŠ Stražišče je predlagal spretnost 

župana in Tanje Hrovat za dodatne razgovore za znižanje cene telovadnice. Zasebni partner lahko 

prihrani pri neto prihodkih in pa pri kreditu.  

- Vprašal je še, kdo plača komunalni prispevek? 

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je odgovorila, da je komunalni prispevek za javne objekte kot je 

telovadnica je oproščen plačila. Komunalno je to zemljišče dolžan opremiti zasebni partner, kar je zajeto 

v pogodbi. Tako ona kot župan bi z veseljem pristopila k razgovorom za znižanje zneska za telovadnico. 

Glede na Zakon o javno zasebnem partnerstvu, ki predvideva točno določen postopek, ki so ga izvedli 

preden so predlagali pogodbo v podpis, po oddaji končne ponudbe vendarle ne morejo obuditi postopka 

v fazo pogajanj. Razen v primeru, če gre za ponovni razpis. 

 

9. Mag. Franci Rozman:  

- Menda v mestu Komunala Kranj zabojnike za biološke odpadke pere vsak teden, v Stražišču enkrat 

na mesec, v Struževem enkrat na dva meseca. Vprašal je, na koliko časa se morajo ti zabojniki 

oprati, zakaj se delajo take razlike med posameznimi krajevnimi skupnostmi in s čim so te razlike 

utemeljene.  

 

10. Sonja Mašić: 

- Predlagala je redarski službi, da se v celi Mestni občini Kranj ogleda postavitev prometnih znakov, 

določeno smiselnost postavitve nekaterih (so zasukani, ogledala niso pravilno postavljeni). Številne 

žive meje so se tako razrasle, da ljudje po pločnikih ne morejo več hoditi, niti peš niti z vozički. 

Naselja so polna količkov, ki se nahajajo tudi na pločnikih. Določene zadeve so prijavili inšpektorju.  

- Izpostavila je dopis ravnatelja OŠ Jakoba Aljaža z dne 8.6.2017, v katerem sprašuje, kdaj je 

predviden pričetek obnove kuhinje. Kar pomeni, da se nihče ni pripravil na načrt za posodobitev 

kuhinje. Kasneje se je ravnatelja pozvalo na razgovor. Kot je njej poznano, ni bilo podano nobene 

zahteve po obnovi hladilnice, ampak po obnovi bolj pomembnih stvari: elektrika, plin, ploščice in vse 

kar se da izvesti. 

 

11. Dr. Andreja Valič Zver:  

- Vprašala je, kako je s kuhinjami na ostalih osnovnih šolah, v kakšnem stanju so in kakšne so 

potrebe. Želi pisni odgovor.  

- Prosila je za informacijo, v kakšnem stanju je projekt Regijskega športno vadbenega centra, kakšni 

so nadaljnji postopki in plani.  

- Glede na pogoste požare po Sloveniji v zadnjih dneh jo je zanimalo, ali ima občina podatke o tem, 

kakšne snovi se hranijo v različnih industrijskih obratih na področju Mestne občine Kranj.  

- Dala je pobudo, da se v bližnji prihodnosti dve ulici v Kranju, ki se bosta poimenovali na novo, 

poimenujeta po dveh častnih občanih in sicer: Ulica dr. Ljuba Sirca in Ulica dr. Vladimirja Ravnika. 
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12. Gregor Tomše:  

- Predlagal je, da se javno stranišče v Kranju označi tudi s smerno tablo z mednarodnim izrazom. 

 

Tanja Hrovat je povedala, da sta v izdelavi tabli z napisom »Public toilette«. 

 

13. Ignac Vidmar: 

- Pripomnil je, da je nova prevleka ceste po kranjski obvoznici narejena zelo slabo. Podobna situacija 

je v križišču pri porodnišnici. Iz vodovodnega stolpa proti Kokrici je odtočni kanal na izvoznem času 

speljan nepravilno. Zanimalo ga je, kdo te stvari prevzame, pregleda ali je izvajalec dobro naredil 

ali ne, ali obstaja kakšna garancija.  

 

14.Saša Kristan:  

- Predlagala je, da bi iz Slovenskega trga umaknili in spravili v arhiv spomenike revolucije.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.05 uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala  

Milena Bohinc        

 

Boris Vehovec 

PODŽUPAN 

 

 

 

 

 


