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ZAPISNIK

28. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 24.5.2017 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, Jakob Klofutar, Boris Kozelj, 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, Boris Vehovec, mag. Igor Velov,
Darinka Zorko in Tina Žalec Centa.
Odsotni so bili: Nina Kastelic, dr. Andreja Valič Zver in Ignac Vidmar.
Poleg članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja
Vraber – direktorica občinske uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar
– vodja Urada za finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Tanja Hrovat –
vodja Projektne pisarne, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, Janez Ziherl –
vodja Urada za okolje in prostor, Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske
javne službe, Janez Rakar – vodja Urada za družbene dejavnosti, Mitja Herak – vodja
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Eva Mlakar – vodja Službe notranje revizije
Kranj, Jana Habjan Piletič – zunanja sodelavka iz JHP d.o.o., Milena Bohinc in Judita Tkalec
– 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 27 članov in članic Mestnega
sveta Mestne občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.
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Na mizo je bilo posredovano: Seznam sklepov delovnih teles Mestnega sveta MOK, poročilo
o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta, dodatno pojasnilo k odgovoru in tiskano izdajo Poslovnika
MS MOK. K Premoženjski zadevi 3.A. so dana napovedana pojasnila – manjkajoče informacije
v koncesijski pogodbi, ker so še v ponedeljek potekala pogajanja. Na podlagi podanih pripomb
Statutarno pravne komisije je bilo popravljeno uradno prečiščeno besedilo Statuta MOK pri 4.
točki. Na predlog Statutarno pravne komisije je k 8. točki Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji,
prodaji ali razgradnji vozil je podana obrazložitev sprememb, ki jih predlaga mestna uprava. V
kolikor ne bo bistvenih pripomb bo predsedujoči za 5. točko Odlok o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z
namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Kranj predlagal
obravnavo po skrajšanem postopku po 5. točki 129. člena Poslovnika MS MOK. Na podlagi
pripomb Statutarno pravne komisije je k isti točki na mizo dano gradivo sprememb in
dopolnitev.
Po sklicu seje je svetnik Zoran Stevanović dne 18.5.2017 predlagal predlog za uvrstitev točke
na dnevni red 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj. Ker je bil predlog za uvrstitev na
dnevni red seje posredovan prepozno, se predlagana točka ne uvrsti na dnevni red.
V skladu z določbo 3. odstavka 32. člena Poslovnika MS MOK se v predlog dnevnega reda
poslovnika lahko uvrstijo le zadeve, ki so pravočasno vložene v pisni obliki in obrazložene.
Svetnik mora predlog posamezne točke dnevnega reda za sejo sveta skupaj z gradivom
posredovati najmanj 3 delovne dni pred sklicem seje, to je 5.5.2017.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
DNEVNI RED :
1. Potrditev zapisnika 27. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 19.4.2017 ter poročila o
izvršitvi sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Statut Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo
5. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja
prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne
občine Kranj – osnutek
6. Odredba o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce
7. Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin
8. Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil
9. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet
d.o.o., PE Mikujčki
10. Predlog cen storitev na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj
11. Predlog cen storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj
12. Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj
13. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta
Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN).
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 27. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 19.4.2017
TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Poročilo o izvršitvi sklepov je podala Senja Vraber, direktorica občinske uprave.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 19.4.2017 in poročilo o
izvršitvi sklepov.
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA).

2. KADROVSKE ZADEVE
A. Imenovanje predstavnikov v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej
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:
V Svet javnega zavoda Gorenjski muzej se kot predstavniki Mestne občine Kranj imenujejo:
1.
2.
3.
4.

Sonja Mašić
Lilijana Plejič Ramovš
Jože Poljak
Franci Rozman

Mandat imenovanih traja štiri leta.
Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 19 ZA, 4 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH).

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Potrditev koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za
izgradnjo OŠ Stražišče - telovadnica
Uvodno poročilo sta podali Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne in Jana Habjan Piletič,
strokovna sodelavka iz družbe JHP, d.o.o.
Stališča komisij:
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. A Premoženjskih
zadev in se z njim strinjajo.
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Statutarno pravna komisija:
Glede zadnjega stavka 36. člena se preveri v smislu pomena tega stavka in možne drugačne
oblike stavka zaradi pravilnega razumevanja.
Razpravljali so: mag. Zoran Stevanović, mag. Drago Štefe, Janez Černe, Bojan Homan, Jože
Rozman, mag. Igor Velov, mag. Franci Rozman, mag. Barbara Gunčar, mag. Primož Terplan,
Gorazd Copek, mag. Andrej Šušteršič, Darinka Zorko, Irena Dolenc, Saša Kristan, Jana
Habjan Piletič, Tanja Hrovat, Boštjan Trilar.
V razpravi je bilo izpostavljeno:
- Previsoko povišanje cene telovadnice iz 3,5 mio eur na 5 mio eur, kar so navzoči
izvedeli iz gradiva na mizo
- Prijavil se je samo en zasebni partner, v postopku za promotorje pa dva zasebna
partnerja
- Ponovitev javnega razpisa in znižanje cene.
Ob 17.50 je predsedujoči je sklical vodje svetniških skupin ali njihove namestnike v svojo
pisarno zaradi uskladitve mnenj.
Po nadaljevanju seje je predsedujoči, župan Boštjan Trilar, ugotavljal prisotnost in ugotovil, da
je prisotnih 15 članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj. S tem mestni svet ni
sklepčen in ne more veljavno odločati, zato je za ta dan sejo mestnega sveta zaključil.
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

Zapisala
Milena Bohinc
Boštjan Trilar
ŽUPAN
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