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Številka: 900-65/2015-7-(52/04) 

Datum:   18.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

11. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 18.11.2015 ob 16.30 uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Boštjan Trilar. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Marjan Bajt, Gorazd Copek, Nina Langerholc 

Čebokli, Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, 

Bojan Homan, Beti Jenko, Jakob Klofutar, Saša Kristan, Jože Lombar, Sonja Mašić, Sanda Nikolić, 

mag. Ana Pavlovski, Damjana Piškur, Natalija Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, Vlasta 

Sagadin, Helena Sitar, mag. Zoran Stevanović, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, Gregor 

Tomše, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov in Darinka Zorko. 

 

Opravičili so se: Nina Kastelic, Damijan Perne in mag. Primož Terplan. 

 

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

uprave - Senja Vraber, Janez Rakar – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, 

Mateja Koprivec – vodja Urada za splošne zadeve, Sašo Govekar  - vodja Urada za tehnične zadeve, 

Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Miha Bečan – strokovni sodelavec v Projektni pisarni, 

Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Daša Meglič – vodja Urada 

za družbene dejavnosti, Robert Zadnik – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj ter 

Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič – Kabinet župana. 

 

Navzoči predstavniki medijev: Peter Šalamon – Infonet media, Marjana Hanc – Delo in Vilma 

Stanovnik – Gorenjski glas.  

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 28 članov in članic Sveta Mestne občine 

Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča. Na mizo so bili posredovani seznam sklepov delovnih teles 

Sveta MOK, dodatni odgovori na svetniška vprašanja in opozorilo-strokovna pomoč občinam 

Ministrstva za javno upravo, ki je pregledalo organiziranost občine v skladu z zakonom in ugotovilo 

nekaj neskladnosti. Občinska uprava že pripravlja potrebne predloge in bo v kratkem na dnevni red 

ene prihodnjih sej uvrščen predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Kranj, po sprejemu 

le-tega pa še Poslovnika Sveta MOK in drugih občinskih predpisov. Kot novo Kadrovsko zadevo je 

predlagal 2.A. Potrditev mandata novemu članu Sveta MOK in 2.E. Predlog kandidatov za sodnike 

porotnike pri Okrožnem sodišču v Kranju ter novo Premoženjsko zadevo – C. Sklep o določitvi višine 

odpusta dolgov v vzgojno-izobraževalnih zavodih Mestne občine Kranj. K 5. točki Odlok o občinskem 
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podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju – 1. Obravnava je na mizo posredovana 

dopolnitev gradiva in sveže iz tiskarne - Predstavitvena zloženka projekta Kovačnica 

 

Župan Boštjan Trilar je predlagal umik 2.E. Kadrovske zadeve - Predlog plačila delovne uspešnosti iz 

naslova povečanega obsega dela direktorju Zavoda za šport Kranj na predlog Statutarno pravne 

komisije zaradi nezadostne obrazložitve ter umik 8. in 9. točke dnevnega reda: Pravilnika o 

sofinanciranju programov športa in Letnega programa športa, razloge za umik je pojasnil podžupan 

Boris Vehovec. 

 

Predsedujoči je predstavil novo vodjo Urada za splošne zadeve Matejo Koprivec in odprl razpravo na 

dnevni red, posredovan z dodatnim gradivom 11.11.2015. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED:  
 
1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.10.2015 in poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve 
4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 – 1. obravnava 
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju – 1. obravnava 
6. Dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega 

gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran – 1.  obravnava 
7. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega 

gospodarstva Zmrzlikar in preselitev kmetijskega gospodarstva Krt – 1. obravnava 
8. Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2015 
9. Poročilo o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj – Kranj 
10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 
 
Dnevni red je bil sprejet soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 10. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 21.10.2015 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da so vsi sprejeti sklepi na 10. seji Sveta Mestne občine Kranj 

izvršeni oziroma v izvrševanju. Po posameznih uradih je podal kaj se je naredilo od oktobrske seje 

mestnega sveta. Na razpis za sofinanciranje najemnine v starem Kranju se je javilo kar nekaj 

interesentov in tako je Kranj bogatejši za sedem novih lokalov. Projekt Masterplan je v prvi verziji že 

zaživel in je že deluje na spletu. Identificirane so vse poslovne cone v Kranju. Potencialni investitorji 

pa lahko dobijo vse informacije na enem mestu. Projekt Gorki – 2. sklop je bilo izdanih 2.050 odločb 

za  komunalni prispevek, v zadnjih dveh tednih še 290. Projekt Kovačnica se odpira jutri, gre za 

podpiranje podjetništva mladih. Upravitelj bo družba BSC, sodeluje pa več kot 20 prostovoljcev in 

družb. Prenovljena bo novoletna okrasitev mesta. Po dolgih letih je občini uspelo dobiti od države 

soglasje za prometno rešitev prehoda preko vzhodne obvoznice pri Planet Tušu. Pripravlja se vse 

potrebno za projektno nalogo, da se vse potrebno izvede do sredine leta 2016. Na Planini II in Planini 

III so uredili odjemna mesta za odpadke. Projekt Načrt razvoja širokopasovnih omrežij je v teku. 

Omenil je, na katera evropska sredstva lahko občina kandidira. Seveda pa je predpogoj za to priprava 

Trajnostne urbane strategija Mestne občine Kranj. Trenutno je v proceduri v potrditvi na državi. Pod 

Joštom se bo zgradilo parkirišča. Na Nazorjevi ulici so nova igrala. Urad za družbene dejavnosti je 

pripravil vrsto programov in razpisov. 
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Razprava:  

 

Mag. Branko Grims:  

- Verjetno so vsi seznanjeni, da obstaja zelo realna možnost, tudi uradno je že potrjena, da se 

območje stavbe bivšega Baumaxa uporabi za trajno naselitev migrantov. To bo imelo velike 

posledice, ne samo varnostne, pač pa tudi ekonomske. Že sedaj nastaja škoda v turizmu in 

gostinstvu, škodo imajo vsi lahko pokvarljive proizvode izvažajo v sosednjo Avstrijo. V velikih 

mestih je zmanjšano trošenje in tako stanje bo trajalo dolgoročno. Še posebej jo bodo občutili 

občani sami, če ničesar ne ukrenejo, da do takih posledic ne bo prišlo. Župani treh sosednjih 

občin so že nekaj storili na tem področju. Predlagal je, da bi za nekaj minut prekinili sejo, da Svet 

MOK poda skupno izjavo, v kateri opozorijo na neprimernost lokacije, na škodljive varnostne in 

ekonomske posledice in predvsem, da pričakujejo od države, da poskrbi za enotno izvajanje 

zakonov vključno s Schengenskimi predpisi na celotnem ozemlju države Slovenije. 

 

Župan Boštjan Trilar je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Seja Sveta Mestne občine Kranj se prekine za 10 minut, v vmesnem času se skliče kolegij župana z 

vodji svetniških skupin. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 18 ZA, 9 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

Župan Boštjan Trilar je prekinil sejo in v svojo pisarno povabil vse vodje svetniških skupin. 

 

PREKINITEV 

 

Župan Boštjan Trilar je najprej prebral pismo, ki so ga poslali dne 13.11.2015 on, Ciril Kozjek župan 

Občine Šenčur in Franc Čebulj, župan Občine Cerklje na Gorenjskem na Ministrstvo za notranje 

zadeve in Ministrstvo za obrambo. Potem pa sledeči predlog sklepa, ki so ga dogovorili na sestanku z 

vodji svetniških skupin: »Svet Mestne občine Kranj je bil seznanjen z namenom Ministrstva za notranje 

zadeve RS, da bi začasno ali trajno namestili migrante na območju Mestne občine Kranj ali v njeni 

bližini. Svet Mestne občine Kranj zaradi varnostnih in razvojnih razlogov takim namenom nasprotuje in 

v imenu občank in občanov pričakuje, da bo to stališče upoštevano.« Sklep se še danes posreduje na 

Vlado RS in ministrstvi.  

 

Mag. Igor Velov:  

- Pri takem predlogu sklepa je zelo previden in ne bi niti z eno besedo nakazoval nestrpnosti. 

 

Mag. Branko Grims:  

- Predlog sklepa je minimalni skupni imenovalec vseh vodij svetniških skupin. Mora biti pa še danes 

poslan v Ljubljano, ker tajne zadeve jutri postanejo uradne. Ni nobenega negativizma, gre nam 

samo za kvaliteto življenja, varnost in razvoj. Tak sklep mora biti poslan na Vlado RS in obe 

pristojni ministrstvi. 

 

Janez Černe:  

- Predlagani sklep se mu zdi preveč generalen, zato se z njim ne more strinjati in se bo vzdržal 

glasovanja.  

 

Mag. Zoran Stevanović:  

- Slovenija ni sprožila nobene akcije in vplivala na naval beguncev, zato ne rabi nositi tega 

bremena. Begunci nočejo ostati tu, ampak jim je treba pomagati, da pridejo do cilja, do katerega 

hočejo priti. Zadrževanje take mase na območju bivšega Baumaxa bo pri teh ljudeh povzročilo 

psihološko ogorčenje. 
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- V Kranju se je poslabšala varnostna problematika izključno zaradi odsotnosti policistov. Število 

vlomov se je povečalo za 70 %. 

 

Nina Langerholc Čebokli:  

- Dodala je, da lahko svetniki z vidika kvalitete bivanja občanov v Kranj izrazijo skrb, da še ne 

razpolagajo z zadostnimi informacijami, vse kar izvejo je neuradno in da pozivajo obe pristojni 

ministrstvi vključijo vse okoliške občine v aktiven dialog. 

  

Župan Boštjan Trilar je povedal, da on in vodja Službe za zaščito in reševanje Sašo Govekar so 

dnevno na vezi in jih opozarjajo, da naj obveščajo občine, vendar je dobesedno neko vojno stanje na 

državi. 

 

Mag. Franci Rozman:  

- Sklep bo podpiral izjavo županov treh občin, kar pomeni podporo za pravilno ravnanje. 

 

Jožef Rozman:  

- Želi, da je Kranj in širše območje izvzeto iz te problematike.  

 

Bojan Homan:  

- Izrazil je upanje, da ne bodo prepozno reagirali.  

 

Mag. Barbara Gunčar:  

- V celoti podpira izjavo treh županov.  

 

Po končani razpravi je župan Boštjan Trilar povedal, da je begunska problematika tema, ki razdvaja, 

saj imajo ljudje različne poglede na to. Prav pa je, da mestni svet sprejme opozorilo Vladi RS. Kot 

predsedujoči je dal v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj je bil seznanjen z namenom Ministrstva za notranje zadeve RS, da bi 
začasno ali trajno namestili migrante na območju Mestne občine Kranj  ali v njeni bližini. 
 
Svet Mestne občine Kranj zaradi varnostnih in razvojnih razlogov takim namenom nasprotuje in v 
imenu občank in občanov pričakuje, da bo to stališče upoštevano.  
 

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

 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 10. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.10.2015 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  
 
A. Potrditev mandata članu Sveta Mestne občine Kranj 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Rakar, vodja Kabineta župana. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Ignacu Vidmarju se potrdi mandat za člana Sveta Mestne občine Kranj. 

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

 

B. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ico Dijaškega in študentskega doma Kranj 

 
Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Juditi Nahtigal in kandidatu Jožetu Povšinu k 

imenovanju za ravnatelja/ico Dijaškega in študentskega doma Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je 

posredoval svet zavoda, je razvidno, da sta se kandidata prijavila v  zakonitem roku na razpisano 

delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujeta  vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno 

opravljala dela in naloge ravnatelja/ice Dijaškega in študentskega doma Kranj. 

 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

C. Mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Stražišče Kranj 

 
Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatu Pavlu Srečniku k imenovanju za ravnatelja 

Osnovne šole Stražišče Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da se je 

kandidat prijavil v  zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjuje vse 

zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljal dela in naloge ravnatelja Osnovne šole 

Stražišče Kranj.  

 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

D. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje 

 
Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
Bojan Homan:  

- Izrazil je pomisleke, zakaj bi sploh imeli Komisijo za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, 
ker ne pride do izraza, saj tudi v proračunu ni sredstev v ta namen. 

 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
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1. Jožefu Rozmanu zaradi odstopa z dnem 7.10.2015 preneha funkcija člana Komisije za 

medobčinsko in mednarodno sodelovanje. 

 

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

 

2. Za članico Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje se imenuje Helena Sitar, članica 

Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.  

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

 
 
 
E. Predlog kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Kranju 
 
Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Svet Mestne občine Kranj kot predstavniški organ Mestne občine Kranj predlaga, da se za sodnike 
porotnike Okrožnega sodišča v Kranju za novo mandatno obdobju imenujejo naslednji kandidati:  
 

1. Bogataj Urška 
 2. Boštjančič Stanislav 
 3. Curanović Franjo 
 4. Dolenc Irena 
 5. Dolinar Mojca 
 6. Gorenc Košir Saša 
 7. Jenko Beti 
 8. Kleč Kancijanila 
 9. Kocijančič Tatjana 
 10. Kocjanc Fajfar Damjana 
 11. Kostadinova Monika 
 12. Kozelj Boris 
 13. Lenardič Viktorija 
 14. Mrak Jana 
 15. Ostojić Snježana 
 16. Peric Damijan 
 17. Pisovec Luka 
 18. Piškur Damjana 
 19. Potočnik Romana 
 20. Prezelj Rožle 
 21. Rakar Janez 
 22. Ribnikar Jožica 
 23. Rozman Jožef 
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24. Ržen Sandi 
 25. Skalar Karla 
 26. Šalamon Roman 
 27. Tatjana Trilar 
 28. Vasič Nebojša 
 29. Zevnik Metka 
 30. Zorko Darko 
 31. Zukanovič Mateja 
 32. Zupan Neža 
  

 
Vsi predlagani kandidati so predložili podpisano pristopno izjavo s prilogami.  
 
Svet Mestne občine Kranj za zgoraj navedene kandidate daje pozitivno mnenje za opravljanje funkcije 
sodnika porotnika.  
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 
 
 

 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1030/1, k.o. Kranj 
 
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 točko 3. A, se z njim strinjajo in 
predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 
 
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 predlaganim izvzemom iz javnega dobra na nepremičnini 
parc. št. 1030/1, k. o. Kranj.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 1030/1, k.o. 2100 – 

Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 
 
B. Predlog o prerazporeditvi sredstev 
 
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. 
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Stališča komisij:  
 
Komisija za finance 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. B, se z njim strinjajo in 
predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 
 
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.  
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano prerazporeditvijo in predlogom, da se v letošnjem letu 

izvede del ureditve prostora za raztros pepela na Kranjskem pokopališču.  

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
C. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno-izobraževalnih zavodih Mestne občine 

Kranj 
 
Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. C, se z njim strinjajo in 
predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Posamezni javni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Kranj in je prejel predloge dolžnikov 

za sklenitev dogovora o odpustu dolga, upravičencem po 2. členu Zakona o pogojih za izvedbo 

ukrepov odpusta dolgov odpiše dolg iz naslova neplačila šolske prehrane oz. vrtca v celoti. Mestna 

občina Kranj za ta namen sredstev ne bo zagotovila.  

 

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

 
 
 
4. ODLOK O PORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016 – PRVA OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. Teden dni nazaj je bila posredovana 
dopolnitev gradiva, s katero so umestili sedem dodatnih projektov v načrt razvojnih programov s 
področja energetske sanacije objektov z namenom zagotovitve dokumentacije za predvidene razpise 
s tega področja za prijavo sofinanciranja. Dobili so tudi že nekaj pobud svetnikov in svetnic, do katerih 
se bodo opredelili do druge obravnave, jih upoštevali oziroma argumentirano obrazložili, zakaj jih ni 
možno upoštevati. 
 
Župan Boštjan Trilar je dodal, da je eden najtežjih delov pri pripravi proračuna, da se še danes ne ve 
koliko bo povprečnina za občine. Združenje mestnih občin Slovenije bo vložila zahtevo za ustavno 
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presojo, ker država ne izpolnjuje svojih obveznosti, kar se tiče izplačil. Medtem ko država nalaga 
občinam, da poskrbi za predšolsko vzgojo in  nego za starejše poleg ostalih družbenih dejavnosti. 
Danes so župani občin preko tiskovne konference opozorili Vlado RS na ta problem. V prihodnje pa 
bo najbrž potrebno zmanjšati sredstva za določene dejavnosti, ker na nekaterih področjih Mestna 
občina Kranj res nudi nadstandardne programe. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 
Člani Komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za 
leto 2016 -1. obravnava. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija soglaša z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016. 
 
Komisija za turizem: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 – 1. obravnava. 

 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanj nima 
pripomb. 
 
Sonja Mašić, predsednica Komisije za krajevne skupnosti: 
Komisija se je seznanila z gradivom in pobudo (KS Center) o zagotovitvi dodatnih sredstev v 
proračunu MOK za leto 2016 za ureditev brežin nad Jelenovim klancem. 
 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da je v proračunu 2016 je za ureditev brežin namenjenih 80.000 EUR 
sredstev, v letu 2017 bo predlagana še zamrežitev brežin. 
 
Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 – 1. obravnava in z 

njim soglaša. 

 
Jožef Rozman, predsednik Komisije za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 –1. obravnava, pri 
čemer ima pripombo, da so predvidena sredstva za gospodarstvo nesorazmerno majhna napram 
kulturi in športu. Komisija za gospodarstvo predlaga, da zavodi povečajo svoj tržni delež na letni ravni 
in se temu sorazmerno zmanjšuje financiranje iz proračuna. Temu sorazmerno se tudi nagrajuje 
direktorje zavodov. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s  Proračunom MO Kranj za leto 2016 (prva 
obravnava).  
 
Razprava:  
 
Mag. Barbara Gunčar:  
- Na seji Komisije za gospodarstvo so predlagali, da zavodi pričnejo s tržno dejavnostjo. Možnosti 

medsebojnega povezovanja med zavodi, katerih ustanovitelj je občine, je zelo veliko in to lahko 
prevzame Zavod za turizem in kulturo Kranj.  



10 
 

- Predlagala je, da v proračun uvrstijo sredstva za pripravo projekta – obnova ceste Bobovek – 
Brdo.  

- Predlagala je, da se sejnine članom Sveta MOK uskladijo z zakonom.  
- O rezervah je povedala, da je potrebno razmisliti, katere stvari so bolj pomembne. 
 
Mirko Tavčar:  
- Predviden primanjkljaj je 3,7 mio EUR, pokrili ga bodo s predvidenim ostankom sredstev na koncu 

leta 2015 in s predvidenim zadolževanjem do 1.250.000 EUR. Likvidnostni problemi se rešujejo 
tekoče. Problemi nastajajo na strani virov. 

 
Vlasta Sagadin:  
- Na Komisiji za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo so ugotovili, da pri zdravstvu ni sredstev 

za kakšen večji nakup opreme, novo reševalno vozilo. 
- Svetniška skupina N.Si – krščanski demokrati, predlagajo, da se v proračun za leto 2016 vnese 

nova postavka oz. odpre nov NRP – Izgradnja nove telovadnice pri OŠ Stražišče pod šifro  
407000010 v višini 30.000 EUR, hkrati pa podaljša gradbeno dovoljenje  in v naslednjih letih 
telovadnico tudi zgradi. Sredstva za ta namen se prerazporedijo iz: 0603–dejavnost občinske 
uprave 10.000 EUR, 100103-Služba notranje revizije 10.000 EUR in 180206-prostorsko 
načrtovanje-prostorski akti 10.000 EUR. 

 
Mag. Andrej Šušteršič:  
- Vprašal je, zakaj se je pri funkcionalni dejavnosti na str. 27 dejavnost izvršilnih in zakonodajnih 

organov se je povečala za 400.000 EUR.  
- Sredstva za proslave so se povišale za 12.000 EUR, vprašal je kaj bodo praznovali. 
- Na strani 8 je za nadzor projektov planiranih 119.000 EUR, za študije o izvedljivosti projektov pa 

663.000 EUR. Želel je, da zadevo pregledajo. 
- Na strani prihodkov so planirane globe v višini 334.000 EUR. Ali je upoštevano, da po novem 

zakonu ne bo več plačilo polovica, ampak tretjina predpisane globe? 
- Nov zakon o javnih naročilih bo začel veljati 1.4.2016, ki bo dal prednost oskrbi iz lokalnega 

okolja. S Kranjskimi vrtci in osnovnimi šolami je potrebno razmišljati o poenotenem javnem 
naročanju. Prihranilo bi se pri kadrih in tudi količina bi imela vpliv na ceno. 

- Na strani 35 – Poslovni prostori in tekoče vzdrževanje se postavke pri opremi počitniških objektov 
povečujejo. Če je to namenjeno zaposlenim, bi se s trženjem počitniških objektov morala ustvariti 
pozitivna nula. Zakaj se je na postavki 4025  tekoče vzdrževanje povečalo iz 30 na 60.000 EUR? 
Ali je pri plačah zaposlenih upoštevan dogovor o sprostitvi? Stran 106, Skupna služba notranje 
revizije je indeks za plače 117. 

- Za projekt križišča na Orehku na cesti Kranj – Ljubljana je država zagotovila sredstva za 
priključitev kolesarske steze na Kranj-Škofja Loka- Žabnica, izgraditev nove avtobusne postaje. 
Krajevna skupnost je že pridobila soglasje lastnikov za prodajo zemljišča za izgradnjo avtobusne 
postaje. Predlagal je, da obenem občina nameni sredstva za izgradnjo kolesarnice, ki je tu zelo 
potrebna, saj se s kolesom do te avtobusne postaje pripeljejo iz vasi ob Savi, Orehka, Planine. O 
tem predlogu je že informirana vodja Projektne pisarne, Tanja Hrovat. 

 
Mirko Tavčar, vodja Urada za finance, je povedal, da je za plače napisano v uvodni obrazložitvi 
napisano, da se s 1.12.2015 sprostijo napredovanja, ki so bila kar nekaj let zamrznjena. Na 
Skupni službi notranje revizije so bile letos zaposlene štiri revizorke, v letu 2016 se jih predvideva 
pet, polovico stroška refundira država, ker gre za skupni organ občinske uprave.  

 
Gregor Tomše:  
- Zaskrbljujoče se mu zdi, da občina vedno več sredstev namenja za osnovno delovanje, občina in 

vsi javni zavodi. Če se bo s takim tempom nadaljevalo, sredstev za investicije ne bo več. Občina 
zato lahko sprejme določene ukrepe, s katerimi bo racionalizirala in privarčevala nekaj sredstev. 
Vprašal je, ali res vsak zavod potrebuje svojo računovodsko službo, ali bi lahko združili nabavne 
službe. 

 
Boštjan Trilar, župan, se je popolnoma strinjal z razpravo g. Tomšeta in v letu 2016 bo potrebno 
pregledati poslovanje vsakega javnega zavoda posebej in združevati ter optimizirati službe. 
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Janez Černe:  
- Tri pobude je že poslal občinski upravi, do katerih naj se občinska uprava čim prej opredeli, in 

sicer:  

 Javnemu zavodu Kranjski vrtci naj se omogoči zaposlitev enega pravnika, ki 
bo skrbel za skupna javna naročila 

 Direktno financiranje iz proračuna MOK TrainStation za leto 2016  v višini 
30.000 EUR in poimensko vključitev v občinski vsakoletni načrt kulture.  

 V proračun 2016 naj se uvrsti eDemokracija in eUpravljanje – za lažji stik z 
občani in pravnimi osebami ter boljše upravljanje naše občine na 
transparenten način. 

 Dodal je še novo pobudo in sicer sanacijo prizidka k OŠ Staneta Žagarja, ki je 
sicer v katastrofalnem stanju. 

 
Bojan Homan:  
- Predlagal je, da se odloči kaj je bolj pomembno, ali izgradnja RVŠVC ali izgradnja telovadnice v 

Stražišču. 
- Kranj nima urejenih rondojev in zelenic, iz Gaštejskega klanca se zaradi zaraščenosti ne vidi več 

silhuete Kranja, v proračunu se na tem področju zmanjšuje sredstva.  
- Vprašal je, zakaj nepotrebno povečanje sredstev za javno razsvetljavo. 
- Menil je, da so velike rezerve na stanovanjskem področju, v javnih zavodih in pri krajevnih 

skupnostih. Te rezerve je potrebno poiskati, pa se ne bo treba zadolževati v višini 1 mio EUR 
kredita. 

 
Mag. Igor Velov:  
- Želel je, da se svetnikom posreduje informacije glede nepravilnosti v Kranjskih vrtcih, o katerih se 

veliko piše v medijih. 
- V stanovanjskem skladu ima občina približno 35 mio EUR premoženja, ki zgublja vrednost, 

stanovanja je potrebno vzdrževati, občina subvencionira najemnino. Predlagal je, da se spodbudi 
te ljudi, da postanejo samostojni. Pred časom je bila ideja, da se ustanovi občinsko podjetje, ki bo 
urejalo in skrbelo za vse nepremičnine. To isto podjetje bi lahko opravljajo storitve skupnega 
računovodstva za 100 klubov.  

- V mestnem jedru gredo mimo pomembne stvari, za katere bi lahko na javnih razpisih pridobili 
sredstva. 

- Ni nujno, da so vsa javno zasebna partnerstva slaba, predlagal je javno razsvetljavo. Včasih je 
potrebno sam poiskati priložnosti, ne samo čakati na javne razpise.  

- Lista za razvoj Kranja ne podpira proračuna, ker menijo, da je nujno potrebna razprava o ključnih 
stvareh, tudi o pripravi proračunov za prihodnja leta.  

 
Sonja Mašić: 
- Replicirala je svetniku g. Homanu glede nepoznavanja delovanja krajevnih skupnosti in 

predsednikov krajevnih skupnosti. 
 
Mag. Janez Frelih:  
- Menil je, da če se bo povprečnina zmanjševala, bodo največ občutili občani, ker bo občina zaradi 

pomanjkanja sredstev povečevala davke in dajatve za storitve komunale. 
 
Ignac Vidmar:  
- Predsedniki krajevnih skupnosti so svojim krajanom na razpolago 24 ur prostovoljno na voljo. 
 
Saša Kristan:  
- Vprašala je, katero je načrtovano drugo krožišče na eni izmed najbolj kritičnih lokacij.  
- Zanimalo jo je, za katera spominska obeležja je namenjenih 20.000 EUR sredstev. 

 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 z obrazložitvami. 

2. Sprejme se osnutek načrta razvojnih programov za obdobje od l. 2016 do l. 2019. 

3. Sprejme se osnutek kadrovskega načrta za l. 2016. 
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4. Sprejme se osnutek programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in 

kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2016 

5. Sprejme se osnutek programa pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2016. 

6. Sprejme se osnutek finančnega načrta stanovanjskega sklada za l. 2016 z obrazložitvijo. 

7. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l. 2016.  

8. Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje občinskih cest, meteorne 

kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin izven 

mestnih krajevnih skupnosti za proračunsko leto 2016. 

9. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2016 se določijo v skupni višini 76.217,00 EUR 

oziroma 192,47 EUR/svetnik/mesec. 

 

Sprejeto z večino vseh članov sveta (26 PRISOTNIH: 21 ZA, 1 PROTI, 4 VZDRŽANI). 
 
 
 
5. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU AVTOBUSNI TERMINAL V 

KRANJU – 1. OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo so podali župan Boštjan Trilar, vodja Urada za okolje in prostor Janez Ziherl ter Maja 
Šinigoj iz podjetja Locus d.o.o. Domžale. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija 
Komisija predlaga, da se gradivo dopolni z vsebino pridobljenih smernic k OPPN Avtobusni terminal v 
Kranju. 
 
Mag. Drago Štefe, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v 

Kranju – 1. obravnava. Potrebna so dodatna pojasnila prometnega strokovnjaka, zato predlagajo 

obravnavo odloka na prihodnji seji. Predlagajo prestavitev seje na mesec januar 2016. Iščejo naj se 

tudi programi oz. rešitve za izpraznjeno območje obstoječe avtobusne postaje. 

 
Komisija za krajevne skupnosti 
Komisija se je seznanila z gradivom, pripombami in vprašanji članov Komisije za KS (glede 
zagotovitve zadostnih parkirnih mest v KS Zlato polje in KS Vodovodni stolp). 
 
Razprava:  
 
Marjan Bajt:  
- Nujno potrebno je v območje urejanja vključiti Stošičevo ulico, ker v nasprotnem primeru bo v 

Kranju nastalo degradirano območje. Primerno je potrebno tudi urediti krožišče na Kidričevi cesti z 
ustreznim številom izvozov.  

- Absolutno preveč se mu zdi 5+8 nadstropij objekta »Severna vrata«. 
 
Natalija Polenec:  
- Vprašala je, ali so preverili kako vpliva 8 nadstropij objekta »Severna vrata« na silhueto mestnega 

jedra, ki vključuje tudi vodovodni stolp in nebotičnik.  
- Predlagala je, da se pred pričetkom gradnje nove za obstoječo avtobusno postajo poišče vsebine.  
 
Bojan Homan:  
- Izrazil je skrb glede investitorjev, koliko bo privatnega kapitala in koliko občinskega potrebnega, da 

se bo projekt pričel izvajati.  
 
Mag. Barbara Gunčar: 
- Se strinja z ambicioznimi načrti. Glede na to, da pa nov objekt predvideva nove poslovne prostore, 

se ne strinja z njim, ker je praznih poslovnih prostorov v mestu več kot dovolj. Vprašala je, kako je 
s povezavo avtobusne in železniške postaje ter povezavo do letališča. 
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Jožef Rozman:  
- Zanimalo ga je, ali je bila izdelana ocena tveganja onesnaževanja zraka.  
 
Irena Dolenc: 
- Vprašala je, ali bo previden nov avtobusni terminal dovolj velik za naslednjih petdeset in več let. 

Vprašala je, ali bodo investitorske pogodbe podpisane vnaprej in ali ima Osnovno zdravstvo 
Gorenjske dovolj investicijskega kapitala za zastavljene cilje. 

 
Župan Boštjan Trilar je poudaril, da se pogovarjajo o prostorskem urejanju nove avtobusne postaje, 
železniška postaja in tiri bodo potekali drugje. Za investicijo se bo ustanovil konzorcij investitorjev. Kot 
potencialna investitorja sta zelo zainteresirani družbi Gorenjske lekarne in Kemofarmacija. Preden bo 
karkoli dal na glasovanje, morajo biti vsi odgovori jasni, zato je točko dnevnega reda prekinil. 
Nadaljevanje bo na eni prihodnjih sej.  

 
 
V nadaljevanju je župan je predlagal, da se točki 6 in 7 obravnavata skupaj. Na predlog ni bilo 
pripomb. 
 
6. DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KNEZ IN KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA NASTRAN – 1.  OBRAVNAVA 

 
7. DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ZMRZLIKAR IN PRESELITEV 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KRT – 1. OBRAVNAVA 

 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter  Mojca Basaj Kos iz 
podjetja Mega Team d.o.o. Kranj 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 
Komisija se je seznanila z dopolnjenim osnutkom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za  preselitev kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez – 1. obravnava in 

z njim soglaša. 

Komisija se je seznanila z dopolnjenim osnutkom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za  preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt – 1. obravnava in z 

njim soglaša. 

 
Komisija za kmetijstvo 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila  z dopolnjenim osnutkom Odloka  o OPPN za preselitev 
kmetijskih gospodarstev  Nastran in Knez (prva obravnava).  
Komisija za kmetijstvo se je seznanila  z dopolnjenim osnutkom Odloka  o OPPN za preselitev 
kmetijskih gospodarstev Zmrzlikar in Krt (prva obravnava).  
 
Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednja  
 
SKLEPA:  
 
1. Sprejme se dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev 

kmetijskega gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran – prva obravnava.  

 
2. Sprejme se dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev 

kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt – prva obravnava.  

 
Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 
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8. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Igor Velov, predsednik Komisije za nagrade in priznanja.  
 
Razprava:  
 
Bojan Homan:  
- V imenu svetniške skupine SDS je predlagal, da se nagrado Mestne občine Kranj podeli Petru 

Colnarju.  
 
Mag. Igor Velov je kot predsednik Komisije za nagrade in priznanja povedal, da če se podeli nagrada 
nekomu, jo je potem drugemu treba vzeti. Odločitev ni lahka.  
 
Mag. Franci Rozman:  
- V odloku o priznanjih Mestne občine Kranj, veliko stvari ni razčiščenih. Poslovnik Komisije za 

nagrade bi moral določati, da se imen nagrajencev ne izpostavlja in je gradivo, dokler mestni svet 
ne potrdi nagrajencev, tajno. 

 
Natalija Polenec:  
- Predlagala je, da bi zaradi razrešitve določenih vprašanj lahko revidirali odlok. 
 
Mag. Andrej Šušteršič:  
- Predlagal je, da naj pravna služba preveri, ali s predlaganim sklepom svetnika Homana mestni 

svet krši Odlok o priznanjih Mestne občine Kranj.  
 
Župan Boštjan Trilar je menil, da se zaradi bližajočega občinskega praznika in slavnostne akademije 
ne bi bilo smotrno zapletati z dodatnimi sklepi mestnega sveta. Ker ni imel nihče pripomb, je dal v 
potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  

 

1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2015  prejme  
 gospod dr. Peter Vencelj 

- vse svoje bogato aktivno obdobje je prevzemal in uspešno izvajal odgovorne naloge tako 
na državni kot na lokalni ravni, na političnem in civilno družbenem področju, 

- njegovo delo posega na področja znanosti, politike in kulture, vzpostavljanje države in 
vodenja lokalne samouprave, povezovanje slovenstva in meddržavnega sodelovanja, 

- v širši slovenski javnosti in med Slovenci v zamejstvu in posvetu je danes eden  najbolj 
opaženih in najzaslužnejših občanov Kranja, s svojim delom je podal neprecenljiv 
prispevek za skupno dobro naše države in mesta Kranja; 
 
 

2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2015  prejme 
 Klub OpenLab – društvo za razvoj inovativnih idej 

- za soustvarjanje spodbudnega okolja za mlade, kjer delujejo po načelu »mladi za mlade«, 
ustvarjajo multimedijske vsebine, nagrajujejo samoiniciativnost in ustvarjalnost, 
omogočajo mentorsko pomoč pri seminarskih in maturitetnih nalogah, razvijajo osnove 
spletne in mobilne aplikacije ter delavnice, predavanja, poletne šole, tečaje, predstavitve, 
tehnološke večer in nagradne tečaje, 

- namen je omogočiti mladim dostop  do ustvarjalnega okolja, kjer lahko eksperimentirajo, 
raziskujejo, pridobivajo nova znanja in začnejo razmišljati o svoji karieri in prihodnosti, 

- Open Lab ni le druženje in razglabljanje o tehniki, ampak je resnično vgrajen v ekosistem 
talentov Kranja in Gorenjske, kar omogoča prepoznavanje potencialnosti ter genialnosti 
mladih, rdeča nit je spodbujanje samoiniciativnosti  in ustvarjalnosti, ki na ta način 
predstavlja mladinski center sodobnih tehnologij v Kranju; 
 
 

3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2015 prejmejo 
 gospod Tone Kristan 
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- za organizacijo in vodenje »Združenja žrtev okupatorjev 1941-1945 Kranj«, ki ohranja 
spomin na trpljenje slovenskih izseljencev med drugo svetno vojno, 

- za organizacijo in vodenje Vseslovenske civilne pobude »Dimnik«, ki si prizadeva za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin potrošnikov dimnikarskih storitev in 
se zavzema za vzpostavitev  svobodne konkurence med ponudniki teh storitev; 
 

 gospod Zvone Korenčan za vidnejše dosežke kot so: 
- razvoj vrvne tehnike, ki je postala osnovna tehnika gorskih reševalcev, ki jo porabljajo 

tudi druge reševalne službe, gasilci, vodniki reševalnih psov in drugi ter razvoj vrvne 
zavore, 

- sodelovanje pri izdelavi učbenikov za gorske reševalce, številne generacije 
reševalcev, ki so pri njem opravljali izpit za člane in inštruktorje GRZS, 

- eno najbolj prepoznavnih imen v GRZS, ki so v zadnjih 40 letih pripomogli, da sta 
današnji visok nivo znanja ter številna uspešna in zelo zahtevna reševanja reševalcev 
naše GRS primerljiva z najbolj  razvitimi reševalnimi službami drugih alpskih dežel.  
 

 Kegljaški klub Triglav Kranj 
- kot  eden izmed najtrofejnejših športnih klubov v Sloveniji,  saj so v sezoni 2014/2015 

nanizali fenomenalne rezultate, predvsem za 2. mesto moške ekipe v Evropskem 
pokalu, 

- za dosežke, ki so  sad več kot 10-letnega dela kluba in uspeh generacije ter hkrati prvi 
klubski mednarodni uspeh z veliko vrednostjo  tudi na državni ravni, saj je to prva 
moška ekipa v Sloveniji, ki je po desetletju neuspehov osvojila kolajno na klubskih 
ekipnih pokalih, 

- njihovi kegljači so pomemben del reprezentance Slovenije; 
 

 gospod Jože Bizovičar 
- za  dolgoletno 20-letno delo, predanost  in organizacijo  raznoraznih prireditev na 

področju kulture in glasbe v Mestni občini Kranj, 
- zato, da je navdih in steber za vse, ki želijo nekaj organizirati v Kranju, za  dragocene 

prve izkušnje in nastope mu je lahko hvaležna praktično vsaka glasbena skupina iz 
Mestne občine Kranj, 

- za dvig kvalitete kulturnega dogajanja v naši občini; 
 

 
4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2015 prejmejo 

 AURIS – Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko  
- za dolgoletno neposredno delo  z uporabniki z okvaro sluha, s katero se sooča 

približno 10% populacije vseh generacij in neprekinjeno kvalitetno izvajanje posebnih 
psihosocialnih programov ter vztrajno ozaveščanje javnosti o nevidni invalidnosti je 
nedvomno odločilno pripomoglo tudi k priznanju človekovih pravic gluhih, k njihovi 
integraciji v izobraževanju in družbenem okolju, k priznanju njihovega človeškega 
dostojanstva in kljub raznolikosti k razvijanju sožitja v družbi tako na lokalnem kot tudi 
državnem nivoju; 
 

 Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, 
- ki s sistematičnim zbiranjem  in strokovnim obravnavanjem umetnin uresničuje 

zastavljeno poslanstvo, v svojih razstavnih prostorih pridobiva dela nagrajenih 
umetnikov, 

- organizirali so preko 73 razstav prejemnikov Prešernove nagrade in nagrade 
Prešernovega sklada s področja likovne umetnosti, oblikovali so stalno zbirko likovnih 
del, ki obsega 560 umetniških del 83 Prešernovih nagrajencev in nagrajencev 
Prešernovega sklada s področja likovne umetnosti, 

- odpirajo nova razstavišča, se povezujejo s šolami (pomembna pedagoška vloga), 
organizirajo predavanja vidnih strokovnjakov s področja likovne umetnosti;  

- s svojim delom in vsebinami bogatijo likovna dogajanja v Mestni občini Kranj; 
 

 gospod Jože Šenk 
- za  60-letno predano delo folklori in 37-letno delo v folklorni skupini ISKRAEMECO, kjer je 

strokovni in umetniški vodja, mentor in koreograf od nastanka do danes, 
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- za aktivno raziskovalno in izobraževalno delo na področju glasbe in plesa, s katerim 
bogati slovenski in svetovni kulturni prostor, predvsem za delo z dijaki, študenti ter ostalo 
mladino iz Kranja in širše okolice; 

 
 
 
5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2015 prejme 

 gospod Boštjan Gunčar za vidnejše dosežke kot so: 
- preko 40 samostojnih razstav, vodja Galerije Planika od leta 2009,  
- leta 1999 je organiziral prvo razstavo fotografij pod vodo v Kranjskem zimskem 

bazenu, vodil fotografske šole, tečaje in organizacijo regijskega fotografskega 
srečanja  v sklopu CKD-ja, 

- več prvih nagrad na mednarodnih fotografskih razstavah v Avstriji, Italiji…  
- 35 let aktivnega dela na fotografskem področju ljubiteljske kulture na območju občine 

in regije, prejemnik regijskega jubilejnega priznanja JSKD RS Območna izpostava 
Kranj in Koordinacija za Gorenjsko za življenjsko delo na področju fotografije. 

 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 
 
 
 
9. POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTOV GORKI IN VODOVOD BAŠELJ – KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Miha Bečan, strokovni sodelavec iz Projektne pisarne. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance 
Člani Komisije za finance so se seznanili s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj 
Kranj. 
 
Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 
Komisija se je seznanila s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj – Kranj in z njim 

soglaša. 

 
Komisija za gospodarstvo  
Komisija se je seznanila s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj-Kranj.  
 
Komisija za krajevne skupnosti 
Komisija se je seznanila s poročilom o izvajanju projekta Gorki in vodovod Bašelj - Kranj 
 
Komisija za kmetijstvo 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Poročilom o izvajanju projektov Gorki in vodovod  
Bašelj – Kranj. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom pred zaključkom projekta GORKI – 2. sklop (faza 

1) (november 2015) in Poročilom ob zaključku projekta Izgradnja vodovodnega omrežja Bašelj – Kranj 

(november 2015). 

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 
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10. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA 

 

 

1. Janez Černe:  

- Glede novega glasila Kranjske novice Mestne občine Kranj je vprašal, ali to glasilo 

nadomešča obstoječa glasila Kranjčanko in Gorenjski glas ter ali imajo svetniki pravico do 

vsebine, ali je to rezervirano samo za župana in občinsko upravo. 

- Trainstation squad – Zanima ga trenutna situacija, kaj dela občina na tem in kdaj se 

predvideva odprtje.  

- V prejšnjem sklicu Sveta Mestne občine Kranj je bil sprejet sklep, da se revidira poslovanje 

Zavoda za turizem Kranj. Vprašal je, ali se bo to naredilo.  

 

2. Vlasta Sagadin:  

- Krajani KS Kranj center so jo opozorili, da se med cerkvijo in Prešernovim gledališčem zbira 

mladina, ki deska po marmornatih klopeh in ostalih kulturno zgodovinskih spomenikih, 

povzroča hrup in uničuje objekte. Sprašujejo na koga naj se obrnejo.  

- Zanima jo, kolikšni so stroški obnove obeležja za kranjskim pokopališčem, kjer so na pobudo 

N.Si ob 70 letnici 2. svetovne vojne obnovili križ in naredili potko okrog grobišča. Želi 

specifikacijo stroškov.  

 

3. Mag. Barbara Gunčar:  

- Predlagala je, da bi letošnji novoletni sprejem za pomembne občane naredili v starem Kranju, 

ki bo pripomogel k oživitvi mesta. KŽ 

- Vprašala se je, kakšno je zadovoljstvo svetnikov z odgovori občinske uprave. Velikokrat je 

odgovoren pasiven. Želi si pa aktivnih odgovorov. Kot primer je navedla - Nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča pri hotelu Creina je štirikrat dražje kot pred Radiom Kranj. 

Proaktivni ukrep bi bil, kaj bodo naredili v gospodarstvu v centru mesta, da dajo v bodoče 

kakšno ugodnost občine.  

 

4. Mag. Andrej Šušteršič:  

- Odvoz bioloških odpadkov je dvakrat mesečno. Ljudje ga opozarjajo, da odpadkov iz vrta ne 

morejo zaradi šibkega odvoza ne morejo pospraviti v smetnjake za biološke odpadke. Želel je, 

da se prihodnje leto odvoz splanira tako, da se poveča frekvenca odvozov v času spravila 

odpadkov z vrta.  

- Predlagal je, da bi velbe na Gaštejskem klancu osvetlili, znotraj bi lahko postavili figure, slike 

in bi to lahko bila v Kranju ena atrakcija.  

 

5. Mag. Drago Štefe:  

- Se je strinjal z razpravo svetnika mag. Šušteršiča, da bi se velbe oz. arkade na Gaštejskem 

klancu pregledalo, saniralo in dopolnilo, kot je predlagal svetnik mag. Šušteršič. 

 

6. Gregor Tomše:  

- Izpostavil je problem prehitrih voznikov mimo Osnovne šole Predoslje. Občasno stoji radar 

Medobčinskega inšpektorata in takrat je promet umirjen. Ko se umakne, je zopet problem. 

Želel je, da bi se na tem delu umirilo promet z merilci hitrosti ali ležečimi ovirami.  

 

Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.  

 

 

 

Zapisala: 
Milena Bohinc       Boštjan Trilar 
              Župan 


