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MESTNA OBČINA KRANJ  

Mestni svet       

Slovenski trg 1, 4000 Kranj  

 

• T: 04 237 31 19  

• F: 04 237 31 06 

• E: mok@kranj.si 

• S: www.Kranj.si 

 

Številka: 900-17/2017-12-(52/04) 

Datum:   20.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

30. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 20.9.2017 ob 16.00 uri v 

sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Boštjan Trilar. 

 

Navzoči člani in članice Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Gorazd 

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

Homan, Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski, Damijan Perne, 

Damjana Piškur, Natalija Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, Helena Sitar, 

mag. Drago Štefe, mag. Zoran Stevanović, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor Tomše, 

dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Ignac Vidmar, Darinka Zorko in Tina Žalec 

Centa. 

 

Odsotna sta bila: Boris Kozelj in dr. Andreja Valič Zver. 

 

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,  

Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe, Manja Vovk – strokovna sodelavka iz Urada za družbene dejavnosti, Eva 

Mlakar – Služba notranje revizije, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, 

Drago Corn in Črt Praprotnik – Svet zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, Milena Bohinc in Tatjana 

Kocijančič  – Kabinet župana. 

 

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

– Infonet media. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 25 članov in članic Mestnega sveta 

Mestne občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  

 

Na mizo so bila posredovana naslednja dodatna gradiva: seznam sklepov delovnih teles Mestnega 

sveta MOK, poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta, dodatek k Odloku o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah je predložen čistopis odloka z označenimi 

spremembami in dopolnitvami.  

 

Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve, je v zvezi z uvrščeno točko Nepravilnosti v Gasilsko 

reševalni službi Kranj na dnevni red, opozorila, da v skladu z določbo 32. člena Zakona o zavodih in 
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določbo 7. člena Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilska reševalna služba Kranj odločanje o 

razrešitvi direktorja sodi v izključno pristojnost sveta zavoda. Prav tako po Statutu Mestne občine 

Kranj ni podane pristojnosti mestnega sveta za odločanje o tem vprašanju.  

 

Zaradi novih dejstev, to je odstopa dveh svetnikov in sicer Nine Kastelic ter Naceta Vidmarja, je 

predsedujoči Župan Boštjan Trilar predlagal, da se za 1. točko dnevnega reda uvrsti nova točka z 

naslovom: Potrditev mandata članu in članici Mestnega sveta Mestne občine Kranj, pri čemer se ostale 

točke dnevnega reda ustrezno preštevilčijo.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Na dnevni red se kot nova 2. točka dnevnega reda uvrsti »Potrditev mandata članu in članici Mestnega 

sveta Mestne občine Kranj«. 

 

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

 

Predsedujoči bo v skladu s 5. točko 129. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj 

predlagal obravnavo po skrajšanem postopku za 4. točko Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK in za 5. točko Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o gospodarskih javnih službah. 

 

Mag. Zoran Stevanović: 

- Strinjal se je z vodjo Urada za splošne zadeve, da mestni svet ne more odločati o razrešitvi direktorja 

javnega zavoda. Nikdar tega niti ni omenjal. Omenjal pa je poziv k odstopu, kar mestni svet lahko 

naredi. Predlagal je, da se točka dnevnega reda: Nepravilnosti v Gasilsko reševalni službi prestavi 

takoj za točko Premoženjske zadeve. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da bo točka ostala na dnevnem redu kot je bila predvidena. 

 

Marjan Bajt je prisotne obvestil, da bo svetniška skupina Nove Slovenije pred 18. uro zapustila sejo 

mestnega sveta zaradi prihoda predsedniške kandidatke Ljudmile Novak. 

 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

DNEVNI RED:  

 
1. Potrditev zapisnika 29. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.6.2017 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Potrditev mandata članu in članici Mestnega sveta Mestne občine Kranj 
3. Kadrovske zadeve  
4. Premoženjske zadeve  
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnostih v 

MOK – osnutek (predlog za skrajšani postopek) 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah – osnutek (predlog za 

skrajšani postopek)  
7. Letni program športa v Mestni občini Kranj za leto 2018 
8. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na 

območju Mestne občine Kranj 
9. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec 

d.o.o., Enota Kranj 
10. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu 

Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki 
11. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko 

družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico 
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12. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. 
13. Nepravilnosti v Gasilsko reševalni službi 
14. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 
 
Dnevni red je sprejet z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 1 NEOPREDELJEN) 
 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 29. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 21.6.2017 IN 
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podala direktorica mestne 

uprave Senja Vraber.  

 

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

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 29. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne   21.6.2017 ter poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 
 
 
2. POTRDITEV MANDATA ČLANU IN ČLANICI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 
 
A. Potrditev mandata članu MS MOK – Milorad Gogić 
 
Uvodno poročilo je podala Ana Vizovišek, vodja Kabineta župana.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Miloradu Gogiću se potrdi mandat za člana Mestnega sveta Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 
 
B. Potrditev mandata članici MS MOK – Alenka Benčina 
 
Uvodno poročilo je podala Ana Vizovišek, vodja Kabineta župana.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Alenki Benčina se potrdi mandat za članico Mestnega sveta Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
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3. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Svet Klinike Golnik   
 

Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V Svet zavoda Klinika Golnik – Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik se kot 
predstavnika Mestne občine Kranj imenuje mag. Primož Terplan. 
 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu! 
 

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

 

 

Mag. Zoran Stevanović je proceduralno zahteval, da se odloča o njegovem predlogu: »Točka dnevnega 

reda Nepravilnosti v Gasilsko reševalni službi se premakne na 5. mesto«. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Točka dnevnega redna Nepravilnosti v Gasilsko reševalni službi se premakne na 5. mesto. 

 

Sklep ni bil sprejet (26 PRISOTNIH: 11 ZA, 14 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 

 

 

 
B. Predlog za razrešitev predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Kranjski vrtci 
 
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
V razpravi je Jakob Klofutar, ki je predlagan za razrešitev kot predstavnik ustanovitelja podal odstopno 
izjavo. 
 
Župan je zaključil točko dnevnega reda. V nadaljevanju bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja vodila postopek za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

4. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
Stališča komisij: 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točkami od 3.F) do 
3.K).   
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi 
zadevami pod točkami 3.F do 3.K in nanj nima pripomb.  
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je v premoženjski zadevi 3.F. seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno 
področje komisije, podpira. 
 
 
A. Predlog za prerazporeditev sredstev  
 
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

Iz proračunske postavke 1002017 Odplačilo obresti iz financiranja in podkonta 403101 Plačila obresti 

od dolgoročnih kreditov – poslovnim bankam se prerazporedijo sredstva v višini 11.000,00 eur 

na proračunsko postavko 100208 Plačilni promet in podkonto 402999 Drugi operativni odhodki se 

razporedijo sredstva v višini 11.000,00 eur. 

 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 3 NEOPREDELJENI). 
 
 
B. Predlog za prerazporeditev sredstev  
 
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. 

 

V razpravi so sodelovali: Vlasta Sagadin, mag. Primož Terplan, Janez Černe in Mirko Tavčar. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

S proračunske postavke 100204 Materialni stroški premoženja in podkonta 402200 električna energija 

se prerazporedijo sredstva v višini 4.000,00 € in s proračunske postavke 100204 Materialni stroški 

premoženja in podkonta 402201 poraba kuriv in stroški ogrevanja se prerazporedijo sredstva v višini 

6.000,00€  

na proračunsko postavko 100215 Objava občinskih aktov in podkonto 402006 stroški oglaševalskih 

storitev in stroški objav se razporedijo sredstva v višini 10.000,00 €. 

 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 21 ZA, 5 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
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C. Predlog za prerazporeditev sredstev  
 
Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
Iz proračunske postavke 240101 Splošna proračunska rezervacija župan, podkonto 409000 Splošna 

proračunska rezervacija se prerazporedijo sredstva v višini 132.120 € 

na proračunsko postavko 120301 Kranjski vrtci, 411921 Plačilo razlike med ceno programov vrtca in 

plačili staršev se prerazporedijo sredstva v višini 102.120 € in na proračunsko postavko 120401 VVE 

pri OŠ, 411921 Plačilo razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev se prerazporedijo sredstva v 

višini 30.000€. 

 

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

 
 
 
D. Predlog za prerazporeditve dodatnih sredstev za obnove šole in kuhinjo na OŠ Jakoba Aljaža 
 

Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  

 

Po krajši razpravi svetnika Janeza Černeta je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

V proračun Mestne občine Kranj za leto 2017 se na NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol 

prerazporedijo sredstva v skupni višini 150.000,00 eur kot sledi 

- iz proračunske postavke: 240101 Splošna proračunska rezervacija – župan, podkonto 409000 

Splošna proračunske rezervacija, v višini 50.000,00 eur  

in  

- iz proračunske postavke: 170501 POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI, podkonto: 410299 Druge 

subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, v višini 100.000,00 eur 

- na NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol, PP: 111001 investicije in invest.transfer – 

izobraževanje, in sicer na: 

 PKT 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 100.000,00 eur 

 PKT 420299 Nakup druge opreme in napeljav v višini 50.000,00 eur. 

 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
 
E. Predlog odprtja novega NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju 
 

Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  

 

V razpravi so sodelovali: Janez Černe, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, Marjan Bajt, mag. Zoran 

Stevanović, mag. Igor Velov, Natalija Polenec, Saša Kristan, mag. Janez Frelih in Tanja Hrovat. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

V proračun Mestne občine Kranj za leto 2017 se na NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju 

prerazporedijo sredstva v skupni višini 48.000,00 eur kot sledi: 
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- iz proračunske postavke: 240101 Splošna proračunska rezervac.-župan, podkonto 409000 

Splošna proračunska rezervacija, v višini 48.000,00 eur 

- na NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju, PP 221001, in sicer na:  

 PKT 420500 v višini 47.500,00 eur 

 PKT 420801 v višini 500,00 eur. 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 24 ZA, 2 PROTI, 3 NEOPREDELJENI). 

 

 

 

F. Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2017 – dopolnitev 
 

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

 

Razpravljali so: Irena Dolenc, mag. Andrej Šušteršič in Mateja Koprivec.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

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

2017. 

 

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

 

 

 
G. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 813, 814 in 872, vse 

k.o. 2105 – Britof 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  

 

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

 

SKLEP: 

Sprejme se Sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljiščih parcelna številka 813, 814 in 872, vse k.o. 2105 

– Britof.  

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
 
 
 
H. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. Št. 827/1, k.o. 2695 – Planica 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  

 

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

 

SKLEP: 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 827/1, k.o. 2695 – Planica. 

 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
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I. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 657/4 in 657/5, obe 
k.o. 2139 – Mavčiče 

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

 

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

 

SKLEP: 

Sprejme se Sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljiščih parcelna številka 657/4 in 657/5, obe k.o. 2139 

– Mavčiče. 

 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

 

 
J. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. Št. 60/9, k.o. 2122 – Huje 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  

 

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

 

SKLEP: 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 60/9, k.o. 2122 – Huje.  

 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 
 
 
K. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1228/3, k.o. 2131 - Stražišče 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  

 

Razpravljal je svetnik Jožef Rozman, ki je predlagal, da se v bodoče o posameznem izvzemu iz javnega 

dobra opredeli dotična krajevna skupnost. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 1228/3, k.o. 2131 - 

Stražišče.  

 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
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5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO 
VARSTVENIH DEJAVNOSTIH V MOK – OSNUTEK (PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK) 

 
Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti in v imenu predlagatelja 
povzela pripombo Statutarno pravne komisije. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija se s predlaganim besedilom strinja, s pripombo, da se popravi dve slovnični napaki, in sicer 
naj se v prvem odstavku 57. člena pri besedi »pomoč« doda črka »i«, v prvem odstavku 58. člena pa 
naj se v delu stavka »lahko največ podaljša za« spremeni vrstni red besed v »lahko podaljša največ 
za«. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s predlaganim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno 
varstvenih dejavnostih v MOK – osnutek (predlog za skrajšani postopek). 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednja 
 
SKLEPA :  
 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK 

se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 

 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 

dejavnosti v MOK. 

 
Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 
 
 

 
6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽBAH – OSNUTEK (PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK)  
 
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  
 
Stališča komisij:   
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah 
– osnutek in nima pripomb. 
 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih 
službah. 

 
Sosvet za krajevne skupnosti:  

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah se sprejme po 
skrajšanem postopku 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah 
3. Sosvet za krajevne skupnosti poziva občinsko upravo, da se še pred pripravo Odloka o 

pokopališki in pogrebni dejavnosti, uskladi in dogovori o vsebini tega Odloka s tistimi krajevnimi 
skupnostmi, ki so upravljavci pokopališč v MOK. 
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V razpravi so sodelovali: mag. Primož Terplan, Sonja Mašič in Miha Juvan.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednja 
 
SKLEPA: 
 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah se obravnava in 

sprejme po skrajšanem postopku.  

 

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

 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 21 ZA, 1 PROTI, 2 NEOPREDELJENA). 

 
 
 

7. LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2018 
 

Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 

Stališče komisije:  
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z Letnim programom športa v Mestni občini Kranj za leto 2018 ter daje soglasje 
za njegov sprejem. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji 
 
SKLEP :  
 
Sprejme se Letni program športa v Mestni občini Kranj za leto 2018. 

 
 Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je v skladu z 2. točko 85. člena Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Kranj predlagal, da se obravnava točk od 8. do 12. združi glede na področje istovrstnih 
točk.  
 
Na predlog predsedujočega ni bilo pripomb, zato je dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Obravnava točk dnevnega reda: 8., 9., 10., 11. in 12. se združi glede na področje istovrstnosti. 
 
Sprejeto z večino glasov (20 PRISOTNIH: 19 ZA, 1 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH).  
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SKUPNA OBRAVNAVA TOČK:  

8. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH 

PROGRAMOV V JAVNIH VRTCIH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

9. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA 

PROGRAMA V VRTCU DUHEC D.O.O., ENOTA KRANJ 

 

10. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA 

PROGRAMA V ZASEBNEM VRTCU ČAROBNI SVET D.O.O., PE MIKUJČKI 

 

11. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA 

PROGRAMA ZA GOSPODARSKO DRUŽBO BUAN D.O.O., PE ZASEBNI VRTEC POD 

MAVRICO 

 

12. SKLEP O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV V ZASEBNEM VRTCU 

DOBRA TETA D.O.O. 

 

Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij:  

 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami:  

-  Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na  

   območju Mestne občine Kranj  

-  Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec  

   d.o.o., Enota Kranj  

-  Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem  

   vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Metuljčki  

- Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko  

  družb Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico  

- Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o.   

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagana besedila pod točko 8., 9., 10., 11. in 12. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša s predlaganimi sklepi o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih in 

zasebnih vrtcih s koncesijo. Pri tem komisija Mestnemu svetu predlaga, da se na Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport naslovi pobuda za spremembo Zakona o vrtcih, ki naj bi jasneje 

opredeljevala ureditev in financiranje zasebnih vrtcev s koncesijo. 

 

Razpravljali so: mag. Andrej Šušteršič, Jakob Klofutar, mag. Igor Velov, mag. Franci Rozman, Tina 

Žalec CentaManja Vovk, Boštjan Trilar. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih 

vrtcih na območju Mestne občine Kranj. 

2. Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu 

Duhec d.o.o., Enota Kranj. 

3. Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem 

vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki. 
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4. Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za 

gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico. 

5. Sprejme se Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 24 PRISOTNIH: 17 ZA, 7 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

 

13. NEPRAVILNOSTI V GASILSKO REŠEVALNI SLUŽBI 

 

Uvodno poročilo je podal svetnik mag. Zoran Stevanović, predlagatelj te točke dnevnega reda.  

 

V imenu Sveta zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj je poročilo o delovanju zavoda podal predsednik 

sveta zavoda Drago Corn. 

 

V razpravi so sodelovali: Janez Černe, mag. Andrej Šušteršič, mag. Ana Pavlovski, Jakob Klofutar, Tina 

Žalec Centa, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, mag. Zoran Stevanović, mag. Igor Velov, mag. Franci 

Rozman, Jože Rozman, Gorazd Copek, Črt Praprotnik, Drago Corn in Boštjan Trilar. 

 

Mag. Zoran Stevanović:  

- Zaradi pridobitve dodatnih informacij, ki jih želi pridobiti mestni svet pred odločanjem, je predlagal 

spremembo predloga sklepa in sicer, da vse nepravilnosti v Gasilsko reševalni službi Kranj preveri 

zunanja revizija. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Glede nepravilnosti v Gasilsko reševalni službi Kranj se zagotovi neodvisna zunanja revizija za namen 

pridobitve dodatnih relevantnih informacij pred dokončnim odločanjem na Mestnem svetu Mestne 

občine Kranj. 

 

 Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 21 ZA, 1 PROTI, 4 NEOPREDELJENI). 

 

 

 

14. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 

1. Mag. Primož Terplan – po elektronski pošti: 

- Pred kratkem je Komunala odstranila otoke za ločevanje odpadkov pri trgovini Mercator. Odstranitev 

se zdi razumljiva, saj so bili odpadki na teh otokih večkrat odlagani nepravilno, kar definitivno ni 

ustrezalo higienskim standardom omenjene trgovine. Občani Kokrice čutijo močno potrebo, po teh 

zbirališčih za ločeno zbiranje odpadkov. Le tega sedaj nimajo v tem okraju. Na tako zbiranje 

odpadkov pa so se že dodobra navadili, hkrati pa to predstavlja pomembni ekološki vidik pri zbiranju 

odpadkov. Zato je v imenu svetniške skupne SMC dal pobudo, da pričnejo to sistemsko urejati z 

izgradnjo ustreznih (beri podzemnih in dovolj velikih) EKO otokih, ki bodo preprečevali kopičenje 

odpadkov zunaj za to namenjenih zabojnikov.  

 

2. Marjan Bajt – po elektronski pošti: 

- V začetku oktobra 2017  stopi v veljavo nov odlok o prometnem režimu v mestnem jedru Kranja. Z 

odlokom bo storjen pomemben korak k umiritvi in zmanjšanju prometne  obremenitve, prometne 

površine pa razbremenjene. Istočasno z uveljavitvijo odloka nastopi primeren čas za ureditev 

prometnih površin za kolesarje, ki po sedanji ureditvi niso primerne. Na Prešernovi ulici prihaja 

zaradi velikega prometa pešcev do konflikta med njimi in kolesarji. Komisija varno kolesarim je na 

eni zadnjih sej predlagala ureditev prometa kolesarjev skozi mestno jedro in v ta namen pridobila 
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projektno dokumentacijo, ki to načrtuje. Dal je pobudo, da se istočasno z uvedbo odloka o 

prometnem režimu v Kranjskem mestnem jedru izvede tudi ustrezna prometna signalizacija, ki bo 

zagotovila urejen promet kolesarjev.  

 

3. Janez Černe:  

- Želi zapisnik seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na kateri se je odločalo o 

predlogu predstavnika lokalne skupnosti v Kranjske vrtce. Prosil je, da se mu ga pošlje do naslednje 

seje mestnega sveta. 

- Opozoril je na nekdanje naselje Koreja, to je travnik Savski cesti. Slišal je, da naj bi bil na tem 

področju Stanovanjski sklad zainteresiran za gradnjo stanovanj. Zanimalo ga je, kaj je s tem, kaj je 

planirano. Menil je, da to zemljišče ni primerno za tako gradnjo, ker s tem se v Kranju ustvarja geto 

sredi degradiranega industrijskega predela.  

 

4. Saša Kristan:  

- Vprašala je, kaj je z radarji. Dve seji nazaj je župan rekel, da so ti radarji postavljeni zgolj v statistične 

namene in, da preden se bo karkoli spremenilo, o tem odločal mestni svet. Po medijih je bila 

obveščena, da so ti radarji postavljeni v smislu prekoračitve hitrosti in posledica kazen.  Zanimalo 

jo je, ali je to res.  

- Želela je podatek, koliko so občino do sedaj stala popravila tlakovcev v mestnem jedru.  

- Cesta mimo Tuša do krožišča Mercator je zelo obremenjena do izvoza do avtoceste. Zanimalo jo 

je, ali Mestna občina Kranj izvaja kakšne aktivnosti v zvezi s tem na državo in kaj se na tej zadevi 

dogaja  

- Zanimalo jo je, ali je res, da se po novo asfaltirani kolesarski poti do Šenčurji vozijo traktorji s 

priključki?  

 

5. Sonja Mašič:  

- Krajani na Hujah izražajo veselje in pričakovanje zaradi bodoče gradnje parkirnih mest. Pojavili so 

se tudi določeni krajani, ki želijo ohraniti hribček, na katerem se otroci sankajo. Vprašala je, ali je v 

bližini kaj občinskih zemljišč, da bi se tam zemljišče tako uredilo, da bi se tam otroci sankali.  

- Mrliške vežice so končno urejeno v splošno zadovoljstvo občanov Kranja, vendar je potrebno še 

urediti plato in zid pred njim. Apelirala je, da se to uredi in da se zadeva končno kompleksno uredi.  

- Križišče Ceste Staneta Žagarja in Bleiweisove ceste je nevarno. Stroka naj pregleda križišče in ga 

uredi s kakšnimi drugimi tablami, kajti označba je talna in se jasno vidi, da ima vozilo dovoljeno smer 

iz Bleiweisove ceste naravnost, ne pa za zavijanje levo. Sama je bila dvakrat v situaciji, ko je ravno 

za las uspela ustaviti, da ni prišlo do nesreče.  

 

6. Irena Dolenc:  

Predstavila je tri pobude Komisije za kulturo in šport:  

- Komisija daje pobudo, da se v Kranju poišče lokacija in se zagotovi časovni in finančni okvir za 

delovanje Hiše športa Kranja, v kateri se bo predstavila bogata zgodovina uspehov kranjskih 

športnikov, športnic in športnih organizacij.  

- Komisija daje pobudo, da se v proračunu MOK za 2018 oblikuje svoja postavka (kot postavka 

Županov tek) za največje športne prireditve (plavanje, smuč. skoki, športno plezanje, kolesarska 

dirka, ipd) zato, da te prireditve ne bi izostale iz samega programa.  

- Komisija daje pobudo, da je zagotovijo finančna sredstva za zamenjavo tartanske podlage na 

atletskem stadionu v Športnem centru Kranj. Zaradi dotrajanosti in neustreznosti zaleta za met kopja 

se v Kranju ne more organizirati nobeno malo bolj resno atletsko tekmovanje. UDD 

- Med letnim kopališčem in teniškimi igrišči je peščeno parkirišče, ki pa je v zelo slabem stanju. Prosila 

je, da se preveri upravljanje in lastništvo parkirišča. Potrebno bi bilo pokrpati luknje na parkirišču in 

urediti dodatno razsvetljavo.  

- Nekatera zemljišča v Mestni občini Kranj so popolnoma neuporabna in seveda bi se lahko 

odprodala. Ne strinja se s tem, da se sredstva od prodanih nepremičnin izgubi. Sredstva, ki so 

pridobljena s prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj, naj se zbirajo v posebnem skladu, 

kajti ta sredstva včasih bi potrebovali za nakup druge nepremičnin. Sredstva v tem skladu naj bodo 

namenjena nakupu nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj.  
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7. Vlasta Sagadin: 

- Menila je, da je odgovor na njeno vprašanje, postavljeno na prejšnji seji glede električne napeljave 

na Klancu oziroma na Hujah, ki je še vedno speljana po zraku, pomanjkljiv. Vprašala je, kaj bo s 

tem delom elektrifikacije v zemljo, čigava investicija je, da se električna napeljava po zraku prestavi 

v zemljo.  

- Na seji Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo so pri obravnavi sprememb Odloka o 

zagotavljanju socialnih dejavnosti so se dotaknili enkratnega socialnega prispevka za novorojence 

v Mestni občini Kranj, ki ga je ta mestni svet sprejel že v pred prejšnjem mandatu. To je edini pravi 

socialni transfer, kjer so vsi otroci izenačeni ne glede na status družine. Znesek enkratnega 

socialnega prispevka ostaja že vrsto let nespremenjen. Predlagala je, da bi ta znesek dvignili.  

- Vprašala je, kaj je novega na temo Avtobusi terminal?  

 

8. Mag. Andrej Šuštaršič:  

- Zahvalil se je županu Boštjanu Trilarju in Tanji Hrovat za zaključek križišča na Orehku in 

nadaljevanje kolesarske steze, izdelave kolesarnice. Sedaj je to lepo varno križišče, ki so ga skupaj 

v treh letih zaključili. Hkrati je predlagal, da bi v bodoče na tem delu Orehka postavili postajo za 

izposojo koles Kr s kolesom, ki bi bila povezana s postajo pred trgovskim centrom Qlandia.  

- Podjetje v Mariboru uvaja t.i. e-kolo za izposojo. Predlagal je, da se preuči možnost, če je ta možnost 

zanimiva za našo občino.  

 

9. Jože Rozman: 

- Pred kratkim je bil na Bleiweisovi cesti proti kranjski vojašnici narejen nov prehod za pešce. Opazil 

je, da vozniki spregledajo sramežljiv znak za pešce. Predlagal je, da se na tem prehodu za pešce 

postavijo utripajoče luči, kot se to po novem tudi na drugih prehodih za pešce.  

- Vprašal je, zakaj je na avtobusni postaji na Bleiweisovi cesti še kar izobešen plakat, ki vabi na 

Županov tek? 

 

10. Mag. Drago Štefe:  

- Vzletanja letal iz Brnika je vse več proti Kranju. Nad vzhodnim delom Kranj letijo tako nizko, da 

povzročajo velik hrup in onesnaževanje. Prosil je, da občina pošlje vprašanje na Agencijo za letalski 

promet na Brnik, zakaj se vzleta proti Kranju.  

 

11. Bojan Homan:  

- Vprašal je, kaj se dela na Krvavškem vodovodu, ali je ta zadeva še aktualna?  

- Vprašal je, kdaj se bo začel delati občinski podrobni prostorski načrt industrijske cone Hrastje? Ali 

ima občina interes, ali so se pojavili kakšni investitorji in kaj je tam s krožiščem, ki je tam predviden 

s strani države?  

- Vprašal je, ali je še aktualna hiša v starem Kranju, katero je občina nameravala kupiti, podreti in na 

njenem mestu urediti trg? Ali se je občina še kaj pogovarjala z Zavodom za varstvo kulturne 

dediščine, ali je zadeva propadla?  

- V vseh mandatih so urejali Gaštejski klanec, da je bila vidna veduta Kranja, torej pokošena in 

posekana. Prosil je, da se to uredi. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 

 

 

 

 

Zapisala  

Milena Bohinc        

 

Boštjan Trilar 

    ŽUPAN 

 

 


