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Številka:    900-1/2018-8-(52/04) 
Datum:      24. 1. 2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
34. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 24. 1. 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: Aleksandar Andrić, 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, Gregor Tomše, dr. 
Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, Darinka Zorko in Tina Žalec Centa. 
 
Odsotna sta bila člana mag. Franc Rozman in mag. Igor Velov.  
 
Poleg članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber – 
direktorica občinske uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za 
finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne,  
Mihaela Šuštar Gruber – sodelavka iz Urada za okolje in prostor, Miha Juvan – vodja Urada za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, Eva Mlakar – 
Služba notranje revizije, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Črt Kurnik – 
sodelavec iz Lokalne energetske agencije Gorenjske, Jana Habjan Piletič – sodelavka iz podjetja JHP d.o.o. 
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 30 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.  
 
V gradivu in predlogu dnevnega reda je bil pri Odloku o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca 
Bitnje predlagan skrajšani postopek. Župan Boštjan Trilar se je kot predlagatelj odločil, da vodi sprejem 
odloka v dveh obravnavah, danes v osnutku, na eni prihodnjih sej pa v predlogu. 
 
Na dnevni red je župan Boštjan Trilar predlagal uvrstitev točke Premoženjske zadeve. Od pošiljanja vabila 
sta se zgodili dve novi zadevi in sicer A. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, pri 
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kateri gre za povrnitev stroškov oskrbe oskrbovanke v domu upokojencev in B. LEAG potrebuje soglasje k 
najemu kredita za izvajanje evropskih projektov. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Na dnevni red se uvrsti nova 2. točka: Premoženjske zadeve. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
Svetnik mag. Primož Terplan je predlagal umik točke Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo 
Vrtca Bitnje – osnutek. 
 
Po krajši razpravi svetnice Irene Dolenc, je dal predsedujoči v potrditev naslednji s 
 
SKLEP:  
 
Z dnevnega reda se umakne točka Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Bitnje – 
osnutek. 
 
Sklep ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 8 ZA, 13 PROTI, 7 NEOPREDELJENIH). 
 
 
Razprave ni bilo, zato je dal župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED:  
1. Potrditev zapisnika 33. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.12.2017 ter poročila o izvršitvi sklepov 
2. Premoženjske zadeve 
3. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Bitnje – osnutek  
4. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci - osnutek 
5. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu 
6. Seznanitev s Poročilom o opravljenem revizijskem pregledu dela poslovanja Gasilsko reševalne službe 

Kranj 
7. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 
 
 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 33. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 20.12.2017 IN POROČILA O 
IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Poročilo o izvršitvi sklepov 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podala Senja Vraber, 
direktorica mestne uprave. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
Potrdi se zapisnik 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20.12.2017  ter poročilo o izvršitvi 
sklepov. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 NEOPREDELJENA). 
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2. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 

A. 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:  
 
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 nanjo nima pripomb.  
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točko 2. A Premoženjskih zadev. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 
2018. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
 
 

B. Predlog soglasja k najemu premostitvenega kredita za izvajanje evropskih projektov za Lokalno 
energetsko agencijo Gorenjske (LEAG) 
 
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  
 
Stališča komisij: 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točko 2. B Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje Lokalni energetski agencije Gorenjske, k najemu 
premostitvenega kredita v višini do 70.000 EUR, za dobo največ enega leta. Sredstva za vračilo in 
servisiranje dolga mora Lokalna energetska agencija Gorenjske zagotoviti iz neproračunskih sredstev. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (31 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 6 NEOPREDELJENIH). 
 
 
 

3. ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO VRTCA BITNJE – OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo sta podala župan Boštjan Trilar in Jana Habjan Piletič, sodelavka iz podjetja JHP d.o.o. 
 
Stališča komisij: 
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Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za 
izgradnjo Vrtca Bitnje – osnutek – predlog za skrajšani postopek. 
 
Statutarno pravna komisija je podala naslednje PRIPOMBE: 
- Komisija opozarja, da gradivo ni skladno z določili Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj in ni 
nomotehnično pravilno, 
- v odloku manjka preambula, 
- 9. člen: sporen je člen, ki določa komuniciranje v slovenskem jeziku, člen naj se popravi tako, da se 
uporaba slovenskega jezika nanaša na dokumentacijo (tehnične normative in standarde), 
- 15. in 17. člen: člena nista usklajena v zvezi s podpisom pogodbe in njeno potrditvijo na Svetu Mestne 
občine Kranj. Zadnji odstavke 15. člena naj se zapiše kot 1. odstavek 19. člena ali pa ustrezno dopolni. 
 
V razpravi so sodelovali: mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Irena Dolenc, mag. Drago Štefe, Boris Kozelj, 
Marjan Bajt, Jože Rozman, mag. Primož Terplan, Janez Černe, Jakob Klofutar, Damjana Piškur, Janez Frelih, 
Vlasta Sagadin, mag. Branko Grims, Mirko Tavčar, Boštjan Trilar in Jana Habjan Piletič. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči povzel predlog svetnika Bojana Homana in dal v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  
 

1. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil in opravil razpravo v fazi osnutka Odloka o javno-zasebnem 
partnerstvu za izgradnjo vrtca Bitnje. Končno odločanje o obravnavanem odloku se preloži na naslednjo 
sejo.  

2. Mestna uprava naj do naslednje seje preuči možnosti pridobitve sredstev iz nabora projektov Mestne 
občine Kranj do leta 2025, možnosti kreditiranja in možnost gradnje vrtca v Bitnjah z lastnimi sredstvi.  
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (28 PRISOTNIH: 21 ZA, 7 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
 
 
 
Župan je vodenje seje predal podžupanu Borisu Vehovcu.  
 
4. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA KRANJSKI VRTCI – 
OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo  
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci. 
 
Statutarno pravna komisija je podala naslednjo pripombo: 
- 17. člen: v 1. odstavku se zadnja beseda »vrtca«, namesto nje pa zapiše beseda »zavoda«. 
Razprava:  
 
Jakob Klofutar:  

- V 15. členu je omenjena volilna komisija, ki je imenovana za dobo štirih let. Predlagal je, da se določi, kdo 
in na kakšen način je v to komisijo imenovan ter kako se ta komisija imenuje.  

- V 20. členu je odločeno, da med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik oziroma 
delavec zavoda. V 22. členu je pa določeno, da je z normativi sistemizirano delovno mesto pomočnika 
ravnatelja, ki pomaga ravnatelju in ga nadomešča. Predlagal je, da se določbe uskladijo.  

- Zakon določa, da ima vsak oddelek po enega predstavnika staršev, zato je predlagal, da se drugi odstavek 
25. člena preformulira in sicer »svet staršev je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica njegovih 
članov; svet staršev se konstituira, če je sklepčen; svet staršev odloča z večino opredeljenih glasov 
navzočih članov, če ni z zakonom drugače določeno«. 
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- V preteklosti so imeli predstavniki oddelkov oziroma enot svoje namestnike, ki jih ta odlok ne predvideva, 
čeprav po mnenju ministrstva so tudi namestniki dopustni. Do faze predloge naj se v odlok vključi tudi 
namestnike predstavnikov oddelkov v svetu staršev, ki imajo enake pravice, kot jih imajo predstavniki 
oddelkov.  

- Če je nekdo predstavnik staršev enega oddelka ni primerno, da je predstavnik še v drugem oddelku. Želel 
je, da se to definira. 

- V 37. členu naj se pri javnosti dela doda še: »spletna stran zavoda.« Menil je pa, da ni ustrezno, da ravnatelj 
odloča, kdo je lahko prisoten na sejah zavoda. 

- Predlagal je, da se črta drugi odstavek 40. člena.  
 
Boris Kozelj:  

- Izrazil je pomisleke, da v 9. členu svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov. Morda bi kazalo zapisati 
»z večino glasov vseh prisotnih članov.« 

- Predlagal je, da se za lažjo komunikacijo staršev v 10. členu in 26. členu doda nov odstavek: »poimenska 
sestava članov svetov mora biti objavljena na internetni strani zavoda, vključno z neko kontaktno številko 
ali elektronskim naslovom«. 

- V 29. členu je dovoljeno se zavodu ukvarjati s tržno dejavnostjo. Nadalje isti člen določa, da sredstev 
pridobljenih z oddajo v najem ni mogoče razporediti za plače delavcev. Zanima ga, zakaj taka razlika med 
zavodi? 
 
Irena Dolenc:  

- Opozorila je, da ima vsak oddelek samo predstavnika staršev v svetu staršev in ali ima tudi namestnika pa 
to ni vedno, ker je pri namestniku dikcija, da ima oddelek lahko namestnika predstavnika. Dejansko je pa 
treba zelo spodbujati starše, da sploh izvolijo enega predstavnika, ki je sploh pripravljen funkcijo sprejeti.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci – osnutek.  
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
 
 

5. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU 
 
Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo  
Komisija soglaša s predlagano ceno storitve pomoči na domu ter s predlaganimi sklepi gradiva. 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega Soglasja k ceni storitve pomoči na domu. 
Razpravljal je mag. Andrej Šušteršič.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednje  
 
SKLEPE: 
 

1. Mestni svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za proračunsko leto 2018 soglasje k 
predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 18,09 € in predlagani subvenciji cene storitve 
za uporabnike v višini 76,8%. Cena urne postavke storitve pomoči na domu za uporabnika znaša ob 
delavnikih 4,20 €, ob nedeljah 5,85 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,11 € in ostaja do 
naslednjega potrjenega predloga Doma upokojencev Kranj nespremenjena. Mestna občina Kranj pri tem 
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sofinancira javno službo pomoči na domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za 
izračun cene socialno varstvenih storitev. 

2. Dom upokojencev Kranj lahko v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 
zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih zaposlitev, ko gre 
za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim zaradi bolniških ali porodniških odsotnosti, koriščenja 
rednega letnega dopusta ali polne zasedenosti oskrbovalk niso sposobni zagotavljati storitev. 

3. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 
koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne stroške, ki bi ob 
zaključku leta presegli omejitev 15% ter za stroške nujne začasne zaposlitve dodatnega kadra tudi preko 
pogodbenega dela. 

4. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 
lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami (upravno 
administrativni stroški; stroški materiala in storitev; stroški amortizacije in stroški investicijskega 
vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 4 NEOPREDELJENI). 
 
 
6. SEZNANITEV S POROČILOM O OPRAVLJENEM REVIZIJSKEM PREGLEDU DELA POSLOVANJA 

GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE KRANJ 
 

Uvodno poročilo je podala Simona Krese, revizorka. 
 
Razpravljal je svetnik Zoran Stevanović. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet se seznani s Poročilom o opravljenem revizijskem pregledu dela poslovanja Gasilsko reševalne 
službe Kranj z dne 29.11.2017. 
 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
 
 
7. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE MESTNIH SVETNIKOV 

 
1. Mag. Barbara Gunčar: 
- Menila je, da bi se glede Kranjskih novic moral mestni svet opredeliti danes ali eni naslednjih sej o 

možnosti, da mestni svet svoja prizadevanja predstavi svojih volivcem. Podala je predlog, da se ustanovi 
delovna skupina s strani različnih svetniških skupin, ki bo pripravila predlog, kako se ta sredstva namenjena 
prizadevanjem svetniških skupin, predstavijo volivcem v Kranjskih novicah.  
 

2. Janez Černe:  
- Podal je predlog, o katerem naj se glasuje, da občina pripravi odlok o občinskem glasilu.  

 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da če ima predlog ali pobuda finančne posledice, zato je potrebno predlog 
tudi finančno opredeliti in sklep tako pripraviti. 
 

3. Marjan Bajt:  
- Kot predsednik Sveta Zavoda za šport Kranj je povedal, da je bil na zadnji seji sveta izpostavljen problem 

neustrezne atletske steze na centralnem stadionu, ki onemogoča izvedbo tekmovanj in otežuje treninge 
atletov. Atletska zveza Slovenije je namreč v decembru 2017 z dopisom opozorila, »da je atletski stadion 
v Kranju v zelo slabem stanju in ne omogoča izvedbe atletskih tekmovanj nacionalnega nivoja. Prav tako 
je neustrezen za proces treninga in nevaren za poškodbe. Na objektu ni možno izvajati nobenih 
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prvenstvenih tekmovanj po koledarju AZS, prav tako ne šolskih tekem in mitingov. Obstoječi atletski objekt 
ni možno samo sanirati, ampak je potrebna popolna obnova.« 
Kranj je bil nekoč  poznan kot mesto športa. K tako laskavemu naslovu so v veliki meri pripomogli prav 
kranjski atleti. Spomnimo se samo Brigite Langerholc (4. Na OI v Sidneyu), pa Tine Čarman (OI Atene), 
starejši pa gotovo tudi Poldeta Mileka (IO v Mexsiku v skoku v višino).Danes je stanje precej drugačno. 
Problem neustreznega atletskega stadiona je v Kranju že dlje časa poznan. Direktor ZZŠ Branko Fartek je 
decembra 2017 na pristojne v MOK (Vehovec, Vovk, Trebec) ponovno naslovil pismo v katerem je opozoril 
na pereče stanje, vendar ZZŠ do včeraj ni dobil odgovora. Pismu je bil priložen tudi DIIP z oceno vrednosti 
del, ki znaša 540.000 EUR. Na problem je v svoji razpravi že septembra opozorila kolegica Irena Dolenc.   
ZZŠ Kranj in kranjski športniki pričakujejo od kranjske politike, da zazna preč problem in v čim krajšem času 
za rešitev nameni ustrezne denarje. Če se bo v letu 2018 pojavila kakšna možnost za rebalans proračuna 
je želel, da se financiranje prenove atletskega stadiona uvrsti čim višje na lestvico aktualnih rešitev. 
   

4. Boris Kozelj:  
- Obvestil je vse navzoče, da je izstopil iz svetniške skupine Več za Kranj in da nadaljuje delo v mestnem 

svetu kot samostojni svetnik. 
 

5. Mag. Ana Pavlovski:  
- Na 28. seji je mestni svet potrdil Odredbo o določitvi območij parkiranja. Zanima jo, v kakšni fazi je ureditev 

območij parkiranja, kdaj se lahko pričakuje dokončna izvedba. Sostanovalci jo namreč sprašujejo, kdaj se 
bo uredilo parkirišča na Zlatem polju.  
 

6. Tina Žalec Centa:  
- Do septembra 2017 je bila na Planini predvidena ureditev pasjega parka. Tega do sedaj še ni. Zanima jo, v 

kakšni fazi je in kdaj se predvideva, da bo zadeva narejena.   
 

7. Bojan Homan:  
- Ni zadovoljen z odgovorom na svoj predlog, da se asfaltira peščeno parkirišče nasproti cerkve v Stražišču, 

ki je v lasti tovarne Sava in Mestne občine Kranj. 
- Omenil je parkiranje na vrhu Gaštejskega klanca na bivšem Vektorjevem parkirišču, ki je nasproti stare 

porodnišnice in sicer je parkirišče v občinski lasti. Vsako jutro je tam velik parkirni kaos in vse dni v tednu, 
dokler obratuje tovarna Sava. Občina bi lahko tam postavila območje kratkotrajnega parkiranja ali naredila 
red, ker parkiranje poteka po sistemu: kdor prej pride, prej melje. Problem parkiranja je narastel zaradi 
ponoči zaprtega parkirišča pred Športnim parkom v Stražišču. Istočasno je problematično parkirišče ob 
Ljubljanski cesti na Laborah, ki je v lasti države, kjer je tudi parkirni kaos. Predlagal je, da se prične 
sistematično reševati parkiranje na teh navedenih parkiriščih.  
 

8. Mag. Drago Štefe:  
- Za novo leto so svetniki prejeli koledar. Predstavi je, kaj je z njim naredil in sicer je uokviril sliko na steklu, 

dragulj Kranja iz leta 1860, ki predstavlja eno najlepših vedut Kranj z izjemno ostrino.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
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