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Številka:    900-11/2018-9-(52/04) 
Datum:      20. 6. 2018 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
 
39. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 20. 6. 2018 ob 16.00 uri v sejni dvorani 
številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  
 
Sejo sta vodila župan Boštjan Trilar in podžupan Boris Vehovec. 
 
Navzoči člani in članice Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Marjan Bajt, Alenka Benčina, Gorazd Copek, Janez 
Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, Milorad Gogić, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan,  
Jakob Klofutar, Boris Kozelj, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski, Damijan Perne, Damjana Piškur, 
Natalija Polenec, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, Helena Sitar, mag. Drago Štefe, mag. Zoran Stevanović, mag. 
Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Darinka Zorko in 
Tina Žalec. 
 
Odsotni so bili svetniki: Aleksandar Andrić, mag. Franc Rozman in Gregor Tomše. 
 
Poleg članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber – direktorica 
mestne uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja Koprivec 
- vodja Urada za splošne zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja Urada za družbene dejavnosti, Janez Ziherl - vodja 
Urada za okolje in prostor, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Slavko Savič – namestnik vodja Urada za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe, Vid Krčmar - namestnik vodja Urada za tehnične zadeve, Eva Mlakar 
– vodja Službe notranje revizije, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Špela 
Kragelj Bračko iz družbe Protim Ržišnik Perc,  Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 
 
Navzoča predstavnika medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas in Peter Šalamon – Infonet media. 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, 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 naslednje gradivo: seznam sklepov delovnih teles Mestnega sveta MOK in poročilo 
o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta, amandmaji, ki jih vložil svetnik Boris Kozelj k Odloku o ustanovitvi javnega 
zavoda Ljudska univerza. 
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Župan Boštjan Trilar je predlagal, da se naslednji akti:  Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega 
parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik, Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud 
za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in Odlok o 
določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Kranj, obravnavajo in prejmejo po skrajšanem postopku. 
Obrazložitev je navedena v gradivu. Dodatno je to predlagal za Odlok o  spremembah Odloka o enkratnem 
denarnem prispevku za novorojence, ker gre samo za spremembe prilog, ki jih je potrebno priložiti vlogi. 
 
Župan Boštjan Trilar je predlagal, da se na dnevni red uvrstijo:  
- Nova 2. Kadrovska točka: Mnenje h kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Helene Puhar Kranj 
- Nova 3.I. Premoženjska zadeva: Uskladitev načrtov razvojnih programov energetskih sanacij občinskih 

objektov  
- Nova 14. točka na predlog svetnika mag. Andreja Šušteršiča Informacija o rezultatu zbiranja ponudb za 

projekta »Poenotenje organiziranosti vrtcev«  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje 
 
SKLEPE: 
 
1. Na dnevni red 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj se uvrsti nova 2. Kadrovska točka: Mnenje h 

kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Helene Puhar. 
 
        Sprejeto z večino opredeljenih glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
2. Na dnevni red 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj se uvrsti nova 3.I. Premoženjska zadeva: 

Uskladitev načrtov razvojnih programov energetskih sanacij občinskih objektov. 
 

        Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
 
3. Na dnevni red 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj se uvrsti nova 14. točka Informacija o 

rezultatu zbiranja ponudb za projekta »Poenotenje organiziranosti vrtcev« . 
 
        Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
 
 
Po končanem glasovanju o predlogih za razširitev dnevnega reda, je dal predsedujoči na glasovanje še naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnika 38. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23. 5. 2018 ter poročilo o izvršitvi 

sklepov  
2. Kadrovske zadeve 
3. Premoženjske zadeve 
4. Odlok o javno – zasebnem partnerstvu  za izgradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra 

v Kranju – predlog 
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 – Stanovanjska 

soseska Ob Savi - osnutek 
6. Odlok o podrobnem prostorskem načrtu območja Kokrica – usklajen predlog 
7. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik 

– osnutek – predlog za skrajšan postopek 
8. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v 

občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek 
9. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Kranj – osnutek – predlog za skrajšani 

postopek 
10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar – 

dopolnjen osnutek, prva obravnava 
11. Odlok o ustanovitvi javnega zavod Ljudska univerza Kranj – predlog 
12. Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK– predlog 
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13. Odlok o spremembah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj – 
osnutek 

14. Informacija o rezultatu zbiranja ponudb za izvedbo projekta »Poenotenje organiziranosti vrtcev« 
15. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 38. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23.5.2018 IN POROČILA 

O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Poročilo o izvršitvi sklepov 38. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podala Senja Vraber, direktorica 
občinske uprave. 
 
Razpravljala je dr. Andreja Valič Zver, ki želi pisni odgovor na njeno vprašanje, postavljeno na prejšnji seji 
mestnega sveta in sicer na Žanovi ulici je bil oktobra 2017 razbit hidrant v neki prometni nesreči in od tedaj naprej 
so bile različne intervencije v zvezi s tem. Tako osebne kot tudi gasilsko reševalne službe, da naj se zadeva 
vendarle sanira, ampak se je sanirala šele aprila 2018. Torej ulica je bila sedem mesecev brez hidranta. V primeru 
požara bi bilo lahko to zelo kritično in me zanima kakšno je stanje hidrantov v MOK, koliko je nadzora nad njimi. 
Za konkreten primer želi pojasnilo. 
 
Po končani razpravi, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 38. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23.5.2018 ter poročilo o izvršitvi sklepov. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 

 
 

 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Helene Puhar Kranj 
 
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
M N E N J E   h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Helene Puhar Kranj: 
Janezu Cudermanu se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Helene Puhar Kranj.  
 
Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA): 
 
 

 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 
A. Predlog odprtja novega projekta Koncertna dvorana v Kranju ter prerazporeditev sredstev za nakup 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  
 
Stališča komisij:  
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Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo se ne strinja s predlaganim nakupom dela nepremičnine na naslovu Slovenski trg 6, Kranj,  
za namen Koncertne dvorane v Kranju, ker meni, da bi imela predvidena koncertna dvorana premajhno 
kapaciteto za potrebe Mestne občine Kranj, zato je nakup neracionalen.  
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s predlogom odprtja novega projekta Koncertna dvorana v Kranju. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se strinja, da je dvorana potrebna, ne strinja pa se z ustreznostjo prostora ter predlaga, da je zadevo 
potrebno temeljiteje predebatirati. 
 
Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom. 
 
Razpravljali so: mag. Zoran Stevanović, Bojan Homan, Tina Žalec, Alenka Benčina, Vlasta Sagadin, mag. Igor Velov, 
dr. Andreja Valič Zver, mag. Branko Grims, Irena Dolenc, Janez Černe, mag. Drago Štefe, mag. Primož Terplan, 
Boris Kozelj, Tanja Hrovat in Boštjan Trilar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2018 se uvrstijo sredstva za nakup dela stavbe na Slovenskem trgu 6 v 
Kranju in opravijo prerazporeditve za načrte in drugo projektno dokumentacijo kot sledi: 
 
iz  

 NRP 40600153 Križišča in krožišča, proračunska postavka 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 100.000 eur  

 NRP 40600207 Ultrafiltracija Nova vas, proračunska postavka 231007 Oskrba z vodo  - Investicije in 
invest. transfer, podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 15.000 eur, in 
podkonto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 5.000 eur 

 NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«, 
proračunska postavka 121001 Investicije in invest. transfer, podkonto 420802 Investicijski 
inženiring v višini 5.000 eur in podkonto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 
25.000 eur 

 NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju, proračunska postavka 221001 Invest. 
vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v 
višini 40.000 eur 

 NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save -1. sklop, proračunska postavka 
231007 Oskrba z vodo-investicije in investicijski transfer, podkonto 432000 Investicijski transferi 
občinam, v višini 30.000 EUR 

v skupni višini 220.000 eur   
 
na  

- novo odprt projekt NRP Koncertna dvorana v Kranju    
- proračunsko postavko 131003 Kultura – investicije in invest. transfer   in  
- podkonto 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov v višini 220.000 eur. 

 
Sklep ni bil sprejet (27 PRISOTNIH: 13 ZA, 14 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
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B. Predlog prerazporeditve sredstev na NRP št. 40718022 Športni objekti za namen dokončanja obnove 
garderobe v objektu športnega parka Stražišče 

 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlagano premoženjsko zadevo pod točko 2.B. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s predlogom prerazporeditve sredstev na NRP 40718022 Športni objekti za namen 
dokončanje obnove garderobe v objektu Športnega parka Stražišče. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2018 se za obnovo prostorov v športnem parku Stražišče opravijo 
prerazporeditve:  
 
Na NRP 40718022 Športni objekti, PP 141001 Šport – investicije in invest. transfer, podkonto 420500 Investicijsko 
vzdrževanje in izboljšave se prerazporedi 49.000,00 EUR 
 
iz  
NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, PP 231007 Oskrba z vodo – investicije in invest. 
transfer, podkonto 402006 Stroški oglaševalskih storitev in objav v višini 1.400 EUR, 
NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, PP 231007 Oskrba z vodo – investicije in invest. 
transfer, podkonto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije v višini 16.000 EUR, 
NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, PP 231007 Oskrba z vodo – investicije in invest. 
transfer, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 23.000 EUR, 
NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš-Šenčur, PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
podkonto 420600 Nakup zemljišč v višini 8.600 EUR. 
 
Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA): 
 
 
C. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2018 – dopolnitev 
 
Župan je točko umaknil iz obravnave.  
 
 
D. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 – dopolnitev 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlagano premoženjsko zadevo pod točko 2.D. Komisija za kmetijstvo 
se ne strinja s predlagano ceno prodaje poslovnega prostora na naslovu Koroška cesta 29, Kranj, ker je prenizka.  
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Pojavljajo se namreč prevelike razlike v cenitvah med prodajo in nakupom nepremičnega premoženja v centru 
Kranja, v škodo Mestne občine Kranj.  
 
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 2018 in se z njo strinja. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira – za prodajo 
prostora na podstrehi objekta na naslovu Koroška cesta 29, Kranj. 
 
Razpravljali so: Alenka Benčina, Saša Kristan, Irena Dolenc, Jože Rozman.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na predlog svetnice Saše Kristan predlog za ločeno glasovanje o 
dopolnitvi načrta razpolaganja s poslovnim prostorom  na Koroški cesti 29. Kranj in dal na glasovanje naslednja 
 
SKLEPA: 
 
1. Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018. 
 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA): 
 
2. Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 

s poslovnim prostorom na Koroški cesti 29, Kranj. 
 
        Sprejeto z večino opredeljenih glasov (24 PRISOTNIH: 17 ZA, 3 PROTI, 4 NEOPREDELJENI). 
 
 
 
E. Predlog prerazporeditve sredstev za izvedbo – parkirišče Huje 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 se za potrebe povečanja sredstev na NRP 40618022 Parkirišče 
Huje opravi sledeča prerazporeditev: 
 
iz: 
NRP 40618005 Vzdrževanje in obnova ekoloških otokov,  proračunske postavke 231202 Zbiranje in ravnanje z 
odpadki, podkonta 420299 Nakup druge opreme in napeljav  v višini 8.000,00 EUR, podkonta 420500 Investicijsko 
vzdrževanje in izboljšave v višini 10.000,00 EUR, podkonta 420600 Nakup zemljišč v višini 1.500,00 EUR in 
podkonta 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 500,00 EUR 
 
na: 
NRP 40618022 Parkirišče Huje, proračunsko postavko 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
podkonto 420401 Novogradnje v višini 20.000,00 EUR. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 2 PROTI, 0 NEOPREDELJENI). 
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F. Predlog odprtja novega projekta NRP Nadomestni vrtec Bitnje, v okviru katerega bo zagotovljen 
nadomestni vrtec Bitnje v času izgradnje novega, na lokaciji obstoječega vrtca, in prerazporeditev 
sredstev za izvedbo 

 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
V razpravi so sodelovali: Vlasta Sagadin, Janez Černe, Jože Rozman, Tanja Hrovat in Saša Kristan.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2018 se uvrsti nov projekt Nadomestni vrtec Bitnje in izvršijo 
prerazporeditve:  
 
Na projekt NRP Nadomestni vrtec Bitnje, proračunsko postavko 121001 Investicije in investic. transf, konto 
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev se prerazporedi 13.000,00 EUR, na konto 402099 
Drugi splošni material in storitve se prerazporedi 14.000,00 EUR, na konto 420804 Načrti in druga projektna 
dokumentacija se prerazporedi 20.000,00 EUR in na konto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije se 
prerazporedi 5.000,00 EUR. 
Skupaj 52.000,00 EUR. 
 
iz NRP 40600153 Križišča in krožišča, proračunske postavke 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest, konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave prerazporedi 36.000,00 EUR ter 
NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju, proračunske postavke 221001 Investicijsko vzdrževanje in 
gradnja občinskih cest, konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave prerazporedi 16.000,00 EUR. 
Skupaj 52.000,00 EUR. 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA): 
 
 
 
G. Predlog odprtja novega projekta Zavetišče za zapuščene živali v Kranju ter prerazporeditev sredstev za 

projektno dokumentacijo 
 
Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, namestnik vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlagano premoženjsko zadevo pod točko 2. G.  
 
V razpravi so sodelovali: Saša Kristan, Irena Dolenc, Damijan Perne, dr. Andreja Valič Zver, Gorazd Copek, mag. 
Barbara Gunčar, mag. Primož Terplan, Bojan Homan, Slavko Savič in Boštjan Trilar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
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V proračun Mestne občine Kranj za leto 2018 se uvrsti nov projekt Zavetišče za zapuščene živali v Kranju in 
opravijo prerazporeditve za načrte in drugo projektno dokumentacijo kot sledi: 
 
iz  

- NRP 40600153 Križišča in krožišča 
- PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
- PKT 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

 
v višini 48.000 eur 
 
na  

- novo odprt projekt NRP Zavetišče za zapuščene živali    
- novo proračunsko postavko Zdravstveno varstvo živali  in  
- podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 40.000 eur 
- podkonto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 8.000 eur. 
 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (27 PRISOTNIH: 14 ZA, 11 PROTI, 2 NEOPREDELJENA). 
 

 
 

H. Predlog prerazporeditve sredstev – sodni zahtevek Majdič 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z njim 
strinja. 
 
Razpravljali so: Bojan Homan, Vlasta Sagadin, Boris Kozelj, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan in 
Mateja Koprivec.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 se na postavko 101401 Premoženjskopravne zadeve podkonto 
402799 Druge odškodnine in kazni za leto 2018 prerazporedijo sredstva v skupni višini 250.000,00 EUR kot sledi: 
 

- Iz NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 
o PP 231003 Cestna razsvetljava- investicije 
o PKT 420401 Novogradnje  80.000 EUR 

- iz  NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 
o PP 231003 Cestna razsvetljava-investicije 
o PKT 420401 Novogradnje  170.000 EUR 

 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (25 PRISOTNIH: 22 ZA, 2 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
 
 
 
 
 



9 
 

I. Uskladitev načrtov razvojnih programov energetskih sanacij občinskih objektov 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Marko Hočevar, sodelavec iz Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe.  
 
Razpravljala sta svetnica Vlasta Sagadin in župan Boštjan Trilar. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračun Mestne občine Kranj se: 
- na NRP 40718033 Energetska sanacija vrtca Najdihojca se na proračunsko postavko  141002 obnovljivi viri 

energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 106.114 EUR iz NRP 40700115 
Energetska sanacija OŠ France Prešeren,  proračunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 

- na NRP 40718033 Energetska sanacija vrtca Najdihojca se na proračunsko postavko  141002 obnovljivi viri 
energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 4.000 EUR iz NRP 40718034 
Energetska sanacija Vrtca Sonček,  proračunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta ta konto nima 
plana 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 

- na NRP 40718033 Energetska sanacija vrtca Najdihojca se na proračunsko postavko  141002 obnovljivi viri 
energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 4.000 EUR iz NRP 40700115 
Energetska sanacija OŠ France Prešeren,  proračunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- na NRP 40718033 Energetska sanacija vrtca Najdihojca se na proračunsko postavko  141002 obnovljivi viri 
energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 3.264  EUR iz NRP 40700112 
Energetska sanacija vrtca Čebelica,  proračunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

 
- na NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko PŠ Trstenik se na proračunsko postavko  141002 

obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 14.760 EUR iz NRP 
40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren,  proračunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, 
konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 

- na NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko PŠ Trstenik se na proračunsko postavko  141002 
obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 1.622 EUR iz NRP 
40600093 Energetska zasnova Kranja,  proračunske postavke 231001 energetska zasnova Kranja, konta 
402199 Drugi posebni materiali in storitve, 

 
- na NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar se na proračunsko postavko  141002 obnovljivi viri 

energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 99.005 EUR iz NRP 40700115 
Energetska sanacija OŠ France Prešeren,  proračunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 

- na NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar se na proračunsko postavko  141002 obnovljivi viri 
energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 10.879 EUR iz NRP 40018001 
Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2,  proračunske postavke 
111310 – glasbena šola - investicije, konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 

 
- na NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina se na proračunsko postavko  141002 obnovljivi viri 

energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 74.927 EUR iz NRP 40700115 
Energetska sanacija OŠ France Prešeren,  proračunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 

- na NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina se na proračunsko postavko  141002 obnovljivi viri 
energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 8.233 EUR iz NRP 40600093 
Energetska zasnova Kranja,  proračunske postavke 231001 energetska zasnova Kranja, konta 402199 Drugi 
posebni materiali in storitve, 
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- na NRP 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica se na proračunsko postavko  141002 
obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 136.963  EUR iz 
NRP 40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren,  proračunske postavke 141002 obnovljivi viri 
energije, konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 

- na NRP 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica se na proračunsko postavko  141002 
obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 15.049 EUR iz NRP 
40600093 Energetska zasnova Kranja,  proračunske postavke 231001 energetska zasnova Kranja, konta 
402199 Drugi posebni materiali in storitve, 

 
- na NRP 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča se na proračunsko postavko  141002 

obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 59.634  EUR iz NRP 
40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren,  proračunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, 
konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 

- na NRP 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča se na proračunsko postavko  141002 
obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedi 6.553 EUR iz NRP 
40600093 Energetska zasnova Kranja,  proračunske postavke 231001 energetska zasnova Kranja, konta 
402199 Drugi posebni materiali in storitve. 

 
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 
 
 
 
4. ODLOK O JAVNO – ZASEBNEM PARTNERSTVU  ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA VEČNAMENSKEGA ŠPORTNO 

VADBENEGA CENTRA V KRANJU – PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s predlogom Odloka o javno – zasebnem partnerstvu za izgradnjo Regijskega 
večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o javno – zasebnem partnerstvu  za  izgradnjo 
Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju. 
 
Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom. 
 
Razpravljal je svetnik mag. Primož Terplan, ki je predlagal, da se v 5. odstavku 15. člena odloka za izraz 
»direktorica« uporabi nedoločna oblika. S predlogom se je predsedujoči, župan Boštjan Trilar strinjal in dal v 
potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za izgradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega 
centra Kranj – predlog. 
 
Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 
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5. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 6/2 – 
STANOVANJSKA SOSESKA OB SAVI - OSNUTEK 

 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Špela Kragelj Bračko iz družbe 
Protim Ržišnik Perc. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo : 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 
6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) – dopolnjen osnutek. Po strokovni razpravi je komisija prišla do stališča, da 
se v 22. in 35. člen odloka vnese naslednje besedilo: 
 
»12. alineja 22. člena se spremeni na način, da se bolje definira umestitev kolesarske povezave: 
 
(12)Predvidena je umestitev nove kolesarske poti ob Savi. Kolesarska pot bo urejena kot mešana površina za 
pešce in kolesarje in bo potekala po kroni protipoplavnega nasipa. Pot se na južni strani priključuje na kolesarsko 
pot na mostu čez Savo, na severni strani pa se kolesarska pot nadaljuje ali preko reke Kokre pri Sotočju in se 
zaključi na drugi strani odcepa ceste Sejmišče- Vodopivčeva, oznaka ceste – JP 686084, ali pa kolesarska pot 
poteka tudi po zemljiščih par. št. 251/1, 249/53, 249/89 in 254/3, vse k.o. Huje in se na severni strani Savske 
ceste zaključi z vertikalno povezavo do območja OŠ Staneta Žagarja.  
 
35. člen      (etapnost izvedbe) 
  
(1)          Novogradnje v območju OPPN so predvidene v 2 etapah: 
-              1. etapa: gradnja stavb A1, A2, A3 in A4 in pripadajočih ureditev v funkcionalni enoti FE1.  
-              2. etapa: gradnja stavb B1, B2 in B3 in pripadajočih ureditev v funkcionalnih enotah FE2 in FE3. 
(2)          Gradbeno dovoljenje za 1. etapo gradnje stavb, s pripadajočo komunalno in energetsko  
infrastrukturo za potrebe priključevanja stavb, ki so predmet 1. etape, za odstranitev obstoječega  mostu čez 
Savo, za izvedbo protipoplavnih nasipov in za rekonstrukcijo dela Savske ceste od uvoza   na Savsko cesto na 
severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do območja P2 (uvoz v novo naselje), se mora pridobivati istočasno. 
(3)          Pred pričetkom gradnje stavb, ki so predmet 1. etape, je treba odstraniti obstoječi most čez Savo in 
izvesti protipoplavne nasipe. 
(4)          Do pridobitve uporabnega dovoljenja stavb, ki so predmet 1. etape, mora biti: 
-              izvedena rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim 
klancem do območja P2 (uvoz v novo naselje), 
-              izvedena parcelacija FE1 skladno z 12. členom OPPN, 
-              zgrajena pripadajoča komunalna in energetska infrastruktura za potrebe priključevanja stavb, ki so 
predmet 1. etape. 
(5)          Do pridobitve gradbenega dovoljena za stavbe, ki so predmet 2. etape, mora biti: 
-              izvedena celotna rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) 
pod Čirškim klancem do Savske loke vključno z novim mostom čez Savo,  
-              izvedena javna kolesarska in pešpot ob Savi, 
-              izvedena parcelacija na celotnem območju OPPN, 
-              izvedena vsa komunalna in energetska infrastruktura. 
(6)          Gradnja prometnih površin (prometnic, površin za mirujoči promet na terenu in v kletnih etažah)  
               in pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture 1. etape je dopustna tudi na  
               funkcionalnih enotah FE2 in FE3. 
(7)          Gradnja v 2. etapi je možna sočasno z ali po izvedbi 1. etape. 
(8)          Stavbe znotraj posamezne etape so lahko zgrajene sočasno ali v več neodvisnih fazah v  
               poljubnem časovnem zaporedju.  
Za vse faze in etape gradnje je potrebno zagotoviti priključke na prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo.« 
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Glede sanacije mostu  čez Savo pri Planiki in protipoplavnega nasipa naj se pridobi tudi mnenje Savskih 
elektrarn. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom  Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja urejanja KR SA 6/2 – Stanovanjska soseska Ob Savi. 
 
V razpravi so sodelovali: mag. Drago Štefe, Janez Černe, Bojan Homan, mag. Janez Frelih, Bojan Homan, Vlasta 
Sagadin, Janez Ziherl in župan Boštjan Trilar. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR 
SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) v prvi obravnavi. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (19 PRISOTNIH: 17 ZA, 2 PROTI, 0 NEOPREDELJEN). 
 
 
 
6. ODLOK O PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU OBMOČJA KOKRICA – USKLAJEN PREDLOG 
 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Petra Krajner iz družbe Domplan 
Kranj.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila z Odlokom o podrobnem prostorskem načrtu območja Kokrica – usklajen predlog in 
nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z usklajenim predlogom Odloka o podrobnem prostorskem načrtu območja 
Kokrica. 
 
Po krajši razpravi mag. Barbare Gunčar in Janeza Ziherla, je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev 
naslednji  
  
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Kokrica KO 20. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (19 PRISOTNIH: 17 ZA, 1 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
 
 
7. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O RAZGLASITVI SPOMINSKEGA PARKA UDIN BORŠT ZA ZGODOVINSKI IN 

KULTURNI SPOMENIK – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠAN POSTOPEK 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij:  
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Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 

 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za 
zgodovinski in kulturni spomenik – osnutek – predlog za skrajšan postopek in nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka 
Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednja 
 
SKLEPA: 
 
1. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik 

se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 
 

Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
2. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni 

spomenik. 
 

Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 
 
 
 
8. ODLOK O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE 

PROSTORA V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA 
SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija predlaga  mestni upravi, naj preveri, ali bi bilo smiselno v odlok vključiti določbo, da se v zvezi s taksami, 
ki jih določa ta odlok, smiselno uporabljajo taksne oprostitve, kot jih določa Zakon o upravnih taksah, oziroma 
možnost oprostitve plačila takse v primeru, da je vlagatelj prejemnik denarne socialne pomoči. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila z Odlokom o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek 
in nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za 
spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. 
 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj - osnutek-predlog za skrajšani postopek. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednja 
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SKLEPA: 
 
1. Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 
 

Sprejeto soglasno (17 PRISOTNIH: 17 ZA). 
 

2. Sprejme se Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v 
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. 

 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 

 
 
 
 
9. ODLOK O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG 

ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo  
Komisija se je seznanila z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Kranj – osnutek – 
predlog za skrajšani postopek in nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini 
Kranj. 
 
Po krajši razpravi svetnika Bojana Homana jee dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednja 
 
SKLEPA: 
 
1. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem 

postopku. 
 

Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
2. Sprejme se Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Kranj. 
 

Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je vodenje seje za 10 minut predal podžupanu Borisu Vehovcu. 
 
10. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA LOGAR – DOPOLNJEN OSNUTEK, PRVA OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Petra Krajner iz družbe Domplan 
Kranj.  
 
Stališča komisij:  
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Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega 
gospodarstva Logar – dopolnjen osnutek, prva obravnava in nima pripomb. 
Marjan Bajt se strinja z lokacijo nove kmetije in podpira sprejem OPPN je pa opozoril, da priključek na 
regionalno cesto ni vključen v OPPN. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnjenim osnutkom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar (prva obravnava).  

Razpravljala sta svetnika Marjan Bajt in mag. Primož Terplan.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva 
Logar.  
 
Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 
 
 
 
11. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA KRANJ – PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija podaja pripombo v zvezi z zavrnitvijo predloga SPK, da se že v odloku opredeli način dela sveta zavoda, 
in sicer s stališča pravne pravilnosti in zakonitosti dopušča obe možnosti, torej, da se način dela sveta zavoda 
(delo na redni, izredni, dopisni seji, opredelitev, katere zadeve se lahko obravnavajo na dopisni seji) opredeli ali 
v odloku ali v poslovniku. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s predlogom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj. 
 
V razpravi je svetnik Boris Kozelj najprej predstavil svoje tri amandmaje. O njih so razpravljali tudi: Janez Černe, 
mag. Andrej Šušteršič, Marjan Bajt in Nada Bogataj Kržan.  
 
Po končani razpravi  je dal predsedujoči najprej na glasovanje naslednje 
 
AMANDMAJE:  
 
AMANDMA 1: Doda se nov četrti odstavek 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega 
zavoda Ljudska univerza Kranj, kot sledi:  
»Svet zavoda odloča na rednih, izrednih in dopisnih sejah. Na dopisnih sejah se lahko odloča o manj pomembnih 
zadevah in o zadevah, ki nimajo finančnih posledic za delovanje zavoda.« 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (19 PRISOTNIH: 11 ZA, 3 PROTI, 5 NEOPREDELJENIH). 
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AMANDMA 2: Dopolni se drugi odstavek 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 
Ljudska univerza Kranj, kot sledi:  
»Predstavniki ustanovitelja enkrat letno pripravijo mestnemu svetu poročilo o svojem delovanju v svetu zavoda.« 
 
Amandma ni bil sprejet (20 PRISOTNIH: 5 ZA, 13 PROTI, 2 NEOPREDELJENA). 
 
AMANDMA 3: Doda se nov peti odstavek 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega 
zavoda Ljudska univerza Kranj, kot sledi:  
»Članom sveta zavoda za udeležbo na sejah pripada sejnina v skladu z Odredbo o sejninah in povračilih stroškov 
v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.« 
 
Amandma ni bil sprejet (21 PRISOTNIH: 10 ZA, 10 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
in naslednji SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Kranj s sprejetim 
amandmajem. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (20 PRISOTNIH: 17 ZA, 2 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
 
 
12. ODLOK O IZBIRI IN SOFINANCIRANJU IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MOK– PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s predlogom Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni 
občini Kranj  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 
 
 
 
13. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ENKRATNEM DENARNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V MESTNI 

OBČINI KRANJ – OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Odlok o spremembah Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj se 

obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 
 
        Sprejeto z večino opredeljenih glasov (21 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
2. Sprejme se Odlok o spremembah Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini 

Kranj. 
 
         Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 
 
 
14. INFORMACIJA O REZULTATU ZBIRANJA PONUDB ZA IZVEDBO PROJEKTA »POENOTENJE 

ORGANIZIRANOSTI VRTCEV« 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z informacijo o rezultatu zbiranja ponudb za izvedbo projekta »Poenotenje 
organiziranosti vrtcev«, vendar ne podpirajo izvedbe tega projekta, ker ne prinaša rešitev in je finančno predrag. 
 
V razpravi so sodelovali: Vlasta Sagadin, mag. Andrej Šušteršič, Jakob Klofutar, Irena Dolenc in Nada Bogataj 
Kržan. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s preliminarnim predlogom projekta: Posnetek, analiza in prenova 
procesov v Kranjskih vrtcih in vrtcih pri OŠ. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (20 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
 
 
15. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
1. Saša Kristan:  

- Z odgovorom na svoje vprašanje na prejšnji seji glede prireditve »Nosil bom rdečo zvezdo« v Letnem 
gledališču Khiselstein ni zadovoljna. Zanimalo jo je, kaj pomeni, da program letnega gledališča 
Khiselstein pripravlja zaposlena v sodelovanju z neformalnim programskim svetom Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj. Vprašala je, kaj to pomeni in kdo je v tem neformalnem programskem svetu?  
 

2. Bojan Homan: 
- Kranjski vrtci se srečujejo s pomanjkanjem kadra vzgojiteljic. Drugo leto bo tega več, ker se več 

starejših vzgojiteljic upokoji. Vprašal je, zakaj študentke iz fakultete v Kranjskih vrtcih ne morejo 
opravljati strokovnega izpita. Strokovni izpit pa lahko opravljajo v zasebnih in cerkvenih vrtcih. Šele z 
opravljenim strokovnim izpitom se lahko zaposlijo v Kranjskih vrtcih. Prosil je, da se ta zadeva na 
ministrstvu in z ravnateljico Kranjskih vrtcev to uredi v najkrajšem možnem času.   

- Izpostavil je, da že tri tedne Komunala Kranj ni odvozila odpadkov iz ekoloških otokov. Enostavno so 
zabojniki s steklovino, plastiko in kartoni polni. Menda je problem kader, da ni voznikov. Voznika za 
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700 € mesečne place ne dobijo. Komunala Kranj se koplje v dobičku. Občinska uprava naj sporoči 
direktorju, da bo potrebno zaposlene voznike primerno plačati, v nasprotnem primeru bo Kranj 
izpostavljen epidemiji. Želi pisni odgovor z ustreznimi rešitvami.  
 

3. Marjan Bajt:  
- V zvezi z OPPN kmetijskega gospodarstva Logar je podal pobudo za obnovo občinske javne poti  na 

odseku od regionalke do vasi Letenice v dolžini 700 metrov. Pot je popolnoma nenosilna, zato prihaja 
ves čas do poškodb cestišča, udarnih jam, asfalt je uničen, za srečanje dveh vozil je preozka. Predlagal, 
da v proračun za leto 2019 uvrsti postavko obnova-sanacija odseka omenjene ceste.  

 
4. Vlasta Sagadin:  

- Vprašala je, kdo so člani in predsednik Uredniškega odbora za Kranjski zbornik in ali bo zbornik izšel, 
kot je predvideno leta 2020.  

- V imenu Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo protestira, da letos ne bo razpisa za 
štipendije v tujini. Na ta način se diskriminira študente, ki študirajo v tujini, nasproti športnikom, 
katerim bo občina podelila štipendije. Zanimalo jo je, zakaj tega razpisa ne bo in ali je možno še kaj 
ukreniti.  

 
5. Janez Černe:  

- Kranj je kandidiral za evropsko prestolnico kulture. Zanimalo ga je, kaj se dogaja s tem. Uprava naj 
pripravi nek pregled, kaj bo to pomenilo za Kranj.  

 
6. Jakob Klofutar – po elektronski pošti:  

- Postavil je vprašanje v zvezi z odgovorom g. Šimenca, vezano na problematiko javnosti sej sveta 
zavoda na OŠ Stražišče, ki so ga dobili v gradivu 38.seje Sveta MOK: 
"Kot član sveta MOK je opazil, da zapisnikov sej sveta zavoda na spletni strani OŠ Stažišče še vedno ni. 
V ponovnem odgovoru, ki  ga je prejel v zvezi z javnostjo dela Sveta zavoda OŠ Stražišče ponovno 
ugotavlja, da g. Šimenc ne odgovarja na izpostavljeno problematiko. Ker g. Šimenc težav v zvezi z 
javnostjo dela šole ne vidi, prosim: 
1. MOK oz. UDD naj mu v 10 dneh posreduje vse podpisane in sprejete zapisnike sveta zavoda OŠ 
Stražišče iz tega in predhodnega mandata sveta zavoda, v elektronski obliki. 
2.  MOK oz. UDD naj mu pojasni oz. pridobi pojasnilo, zakaj je svet zavoda OŠ Stražišče konec leta 2016 
sprejel poslovnik, ki govori o objavi zapisnikov na spletu, nekaj mesecev kasneje pa nov poslovnik, ki je 
bil spremenjen samo v delu, ki govori o javnosti delovanja SZ.  (V 62. členu so z večino umaknili samo 
zapis o objavi zapisnikov na spletu in dvema članoma, ki sta temu nasprotovala, niso želeli jasno 
odgovoriti zakaj je bilo to predlagano. Kot mu je znano, je ravnatelj je na tej seji nasprotoval objavi na 
spletu) 
3.  MOK oz. UDD  naj dodatno pojasni, kako se na način, ko se očitno preprečuje javnosti dela zavoda s 
strani samih članov sveta zavoda, lahko zagotavlja javnost dela zavoda, kar bi moralo biti v interesu 
predvsem ustanovitelja zavoda."  
 
 

Seja je bila zaključena ob 21.40 uri. 
 
Zapisala:  
Milena Bohinc    

 
Boštjan Trilar 

             Župan 
 
 
 
 
 
         Boris Vehovec 
         Podžupan 


