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Številka: 900-4/2017-9-(52/04) 

Datum:   22.2.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

25. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 22.2.2017 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, 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. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor 

Tomše, Boris Vehovec, Ignac Vidmar, mag. Igor Velov, Darinka Zorko in Tina Žalec Centa. 

 

Odsotna: mag. Zoran Stevanović 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, 

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 za notranjo revizijo,  Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič – Kabinet župana. 

 

Navzoči predstavniki medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas, Peter Šalamon – Infonet media in 

Miran Šubic – Dnevnik ter predsednik KS Center – dr. Aleksander Pavšlar. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 26 članov in članic Mestnega sveta 

Mestne občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  

 

Seja Mestnega sveta se je pričela z minuto tišine v spomin na prof. dr. Vladimirja Ravnika, 

predavatelja in raziskovalca slovenske flore, pisca poljudnih in strokovnih člankov, ki so ga najbolj 

poznali botaniki.  

 

Poklicno življenje je posvetil znanosti in pedagoškemu delu, od asistenta na botaničnem inštitutu, 

predavatelja na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo do profesorja in predstojnika Katedre za 

botaniko na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete in na Pedagoški fakulteti.  
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Dokazal je, da na območju Jugovzhodnih Apneniških Alp do Makedonije uspevajo populacije, ki se 

sicer razlikujejo v več znakih, a ne toliko, da bi lahko razlikovali dve vrsti. Kot ilustrator je sodeloval v 

izdajah Male flore Slovenije, ilustriral je tudi knjigo Franca Sušnika in Andreja Martinčiča. Mnogo je 

fotografiral ter z risbo in fotografijo opremil svoje številne  poljudne prispevke. Za prvo slovensko 

rastlinsko serijo znamk (1994) na temo »Cvetje Slovenije« je izdelal številne akvarele.  

Za svoj obsežen znanstveni prispevek na področju botanike je leta 2011 prejel tudi naziv častni občan 

Mestne občine Kranj. 

V čast in spomin profesorju doktorju Vladimirju Ravniku so svetniki in svetnice namenili minuto tišine.  

 

Na mizo je bilo posredovano naslednje gradivo: seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK in poročilo 

o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta. K točki Odlok o urejanju prometa - Mnenje Sveta KS Center in 

delovno gradivo – osnutek cenika takse za dovolilnice. Nekateri so imeli težave priti skozi steklena 

vrata do sejne sobe, zato vam bomo razdelili kartice, s katerim vam bo omogočen vstop skozi ta vrata 

v pritličju. Ob koncu mandata bodo svetnike pozvali, da jih vrnete. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je umaknil 2. točko dnevnega reda Kadrovske zadev, ker ni bilo 

posredovane nobene zadeve, ostale točke dnevnega reda se smiselno preštevilčijo. Za 5. točko  točko 

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Kranjskih vrtcev je napovedal, da bo po 100. členu 

Poslovnika MOK predlagal obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.  

 

Mag. Branko Grims:  

- V imenu svetniške skupine SDS je predlagal umik točke Odlok o urejanju prometa v Mestni občini 

Kranj, da se poskuša doseči višja stopnja soglasja s krajevno skupnostjo. Če ta sklep ne bo 

sprejet, predlaga da se povabi g. Pavšlarja, predsednika KS Center v dvorano in se mu da 

možnost besede. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da se ureja velika površina mirujočega prometa v občini, ne samo v 

mestu. G. Pavšler je bil prisoten na treh delavnicah. On osebno je dvakrat opravil triurno srečanje  s 

predstavniki civilne iniciative. Vsa stališča so znana. Uprava je na podlagi mnenj g. Pavšlarja že 

pripravila odgovore. Predlagal je, da se odpre razprava in da se uskladi odlok do drugega branja. Na 

balkon je k spremljanju razprave povabil dr. Aleksandra Pavšlarja, predsednika KS Center. 

 

Razpravljali so: Bojan Homan, mag. Janez Frelih, mag. Igor Velov, mag. Primož Terplan, Irena Dolenc 

in Boštjan Trilar.  

 

Irena Dolenc je zaradi obsežnosti Odloka o urejanju prometa predlagala, da se naslednji mesec ne 

nadaljuje z drugo obravnavo. Odloku naj se posveti več časa, več usklajevanja, več sodelujočih za 

uskladitev vseh izpostavljenih dilem.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev najprej naslednji  

 

SKLEP:  

 

Z dnevnega reda se umakne 6. točka Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Kranj – 1. obravnava.  

 

Sklep ni bil sprejet (25 PRISOTNIH: 5 ZA, 18 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

ter naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 25.1.2017 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 

2. Premoženjske zadeve 

3. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj – 1. obravnava 
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4. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci – 1. 

obravnava 

5. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KR SA 2 

Kranj Sava – 1. obravnava 

6. Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Kranj – 1. obravnava 

7. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 

 

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

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 24. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 25.1.2017 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov je podala direktorica občinske uprave Senja Vraber.  

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je poročala glede sprejetega sklepa v zvezi s potrebami po 

izgradnji novega vrtca v Bitnjah. Potrebno bi bilo povečati za tri oddelke otrok od 1 – 3 let in za en 

oddelek drugega starostnega obdobja 3 – 6 let. Nepremičnina, ki je bila kupljena za potrebe širitve 

vrtca, ni primerna za vrtec zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Če bi želeli povečati 

oddelke vrtca, bi bilo potrebno trenutni montažni vrtec podreti in zgraditi novega s 6 igralnicami. Z 

aktivnostmi bodo nadaljevali in poskušali pridobiti zasebnega vlagatelja. 

 

Tina Žalec Centa: 

- Predlagala je, da se spremeni pomanjkljiv zapis njenega vprašanja, ki je naveden na 9. strani 

zapisnika tako, da se glasi: » V Kranju imamo tudi zelo lep in bogat Botanični vrt, s katerim 

upravlja Hortikulturno društvo, katerega člani so pretežno starejši ljudje. Imajo precejšnje finančne 

težave z urejanjem vrta. Financirajo se predvsem preko sredstev, ki jih dobijo iz javnega razpisa. 

Predlagala je, da bi se jim pomagalo pri pridobivanju javnih sredstev in morebiti s kakšnim 

nasvetom kako približati Botanični vrt obiskovalcem Kranja. Pri tem bi jim z nasveti pomagal tudi 

Zavod za turizem in kulturo Kranj.« 

- Odgovor v zvezi z zagotavljanjem javnega reda na otroških igriščih. Govorili so o tem, da bi bilo 

pametno na vsa javna otroška igrišča postaviti table s pravili obnašanja in pravili uporabe otroških 

igral (navedena teža, starost uporabnika). Te table so postavljene po večini otroških igrišč v drugih 

mestih, v Kranju jih pa ni. Ima občutek, da je bil dan odgovor čisto v drugih smeri. 

 

Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da je akcija 

postavitve tabel v teku. Skupaj s koncesionarjem so se pregledala vsa otroška igrišča, določila se je 

vsebina tabel tako, da so tik pred tem, da gredo table v izdelavo.  

 

Marjan Bajt:  

- Predlagal je, da se na 7. strani zapisnika pod razpravljavci pri 7. točki dnevnega reda Sklep o 

določitvi načina izvajanja prevozov na klic dopolni z naslednjim besedilom: »Marjan Bajt je dal 

pobudo za poimenovanje storitve izvajanja prevozov na klic »Kr Furman«. Predpona 'Kr' se 

uporablja že pri nekaterih drugih storitvah, na primer Kr povej, Kr s kolesom itd. Ime Furman je 

primerno za naše gorenjsko okolje in poimensko navaja na prevoz ljudi in blaga v preteklosti. 

Predlagano ime dobro zveni in je primerno tudi za namen promocije in obveščanja bodočih 

uporabnikov.« 

 

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

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 24. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 25.1.2017 s pripombama, podanima v 

razpravi in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno ( 26 PRISOTNIH: 26 ZA).  
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2. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2017 - 

dopolnitev 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. B Premoženjskih zadev. 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev.  

 

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 2017 in nanjo nima 

pripomb.  

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija se je seznanila z dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Kranj za leto 2017.  

 

Razpravljali so: mag. Janez Frelih, Bojan Homan, mag. Igor Velov, Mateja Koprivec in Mirko Tavčar. 

 

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 (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN) 

 

 

 

B. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko 3. B Premoženjskih zadev. 

 

Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev.  

 

Stanovanjska komisija:  

Člani komisije so se seznanili z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem. 

 

Razpravljali so: Vlasta Sagadin, mag. Barbara Gunčar, mag. Drago Štefe in Mateja Koprivec. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem v 

skladu z določili 29. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 

14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/17). 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

 

3. POSLOVNIK MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ – 1. OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

Darinka Zorko, predsednica Statutarno pravne komisije: 

Komisija na besedilo poslovnika podaja naslednje pripombe: 

- 5. člen – v drugi vrstici drugega odstavka naj se besedna zveza »izvolitvi sveta« nadomesti z 

»volitvah v občinski svet«; 

- 34. člen – na koncu tretjega odstavka naj se doda besedilo »ali med mandatom ob nastopu 

izjemnih okoliščin na strani svetnika«; 

- 42. člen – SPK se s predlagano ureditvijo strinja. Proti tej ureditvi je glasoval Klemen Valter, ki je 

podal neizglasovani predlog, da se za pošiljanje gradiva in glasovanje predvidi uporaba varnega 

elektronskega predala, kar bi omogočilo dokazljivost glasovanja; 

- 46. člen in nadaljnji– SPK ponovno meni, da gre z omejevanjem časa in števila razprav, ki ga 

poslovnik uvaja v tem in ostalih členih (tudi za replike, obrazložitve glasu in na drugih mestih), za 

nepotrebno omejevanje pravice do svobodnega izražanja; 

- 98. člen  v drugem odstavku naj se za besedo »do« doda »zapisa dobesednega zapisnika in«; 

- 122. člen – pošiljanje gradiva članom delovnih teles naj se predvidi smiselno enako kot v 34. 

členu; 

- 141. člen – rok za vložitev amandmaja svetnika naj se poenoti z rokom za vložitev amandmaja s 

strani delovnega telesa; 

- 144. člen, drugi in tretji odstavek – kriterij največjega odstopa od vsebine ni zadosti jasen, prav 

tako ni jasno, ali se v primeru vloženega amandmaja k amandmaju sploh glasuje o amandmaju, 

niti ne, kdaj gre za več amandmajev k členu oziroma kdaj za amandma k amandmaju; 

- 150. člen – za besedo »osnutek« naj se doda »in predlog«; 

- 151. člen – prvi odstavek naj se črta. 

 

Sonja Mašič, predsednica Sosveta za krajevne skupnosti se strinja s predlogom Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne občine Kranj. 

 

Saša Kristan v imenu Komisije za kmetijstvo: 

Komisija se je seznanila s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Kranj 

 

Mag. Branko Grims, predsednik Komisija za pritožbe:  

Komisija ob posebnem opozorilu na sporna določila glede korespondenčnih sej, omejevanja trajanja 

razprav in omejevanja časa sklicevanja delovnih teles, priporoča tako kot na zadnji seji in sicer, da se 

Poslovnik spremeni v tistem delu, kjer se mora uskladiti s Statutom Mestne občine Kranj, vse ostalo 

pa naj ostane isto. 

 

Mag. Branko Grims, predsednik Stanovanjske komisije:  

Komisija je sprejela naslednje sklepe, ki jih je potrebno upoštevati in proučiti  
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do seje sveta, to je do dne 22.2.2017 in v tem smislu popraviti predlog Poslovnika: 

1. SKLEP: ne omejuje se sklicevanje sej delovnih teles, 

2. SKLEP: ne omejuje se razprav, 

3. SKLEP: upošteva se pripombe, ki so bile dane na prejšnji seji Stanovanjske komisije in ki do  

danes niso bile upoštevane. 

Jože Rozman, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

1. Komisija se je seznanila  s Poslovnikom Mestnega  Sveta Mestne občine Kranj – 1. obravnava 

in predlaga, da se razprava (47. člen), replike (48. člen) in postopkovna razprava (50. člen) 

časovno ne omejujejo.  

2. Komisija za gospodarstvo predlaga spremembo tretjega odstavka 141. člen  tako, da 

amandmaje z obrazložitvijo morajo delovna telesa poslati notranji organizacijski enoti mestne 

uprave najkasneje zadnji delovni dan pred sejo sveta.  

3. Komisija za gospodarstvo predlaga spremembo četrtega odstavka 122. člena tako, da se 

glasi: Pristojna delovna telesa morajo poslati svoja poročila mestni upravi, in sicer notranji 

organizacijski enoti mestne uprave, ki je pristojna za organiziranje dela sveta, najkasneje 

zadnji delovni dan pred sejo sveta. 

 

Razpravljali so: Boštjan Trilar, Janez Černe, Bojan Homan, mag. Branko Grims, mag. Igor Velov, mag. 

Franci Rozman, mag. Andrej Šušteršič in Tina Žalec Centa. 

 

Janez Černe je naknadno poslal 58 pripomb in upa, da jih bo predlagatelj sprejel oziroma se do njih 

opredelil. Strinjal se je s kolegom Grimsom (razpravljal pri komisijah)  v večini točk, predvsem pa to, 

da je poslovnik doslej dobro deloval in razen uskladitve z zakonom in novim statutom ne vidi neke 

velike potrebe za nov poslovnik. V nekaterih delih besedila so določbe preveč področno definirane, v 

drugih pa zelo premalo. Predlagal je, da se dopisna seja umakne iz poslovnika in tudi iz 3. odstavka 

23. člena Statuta MOK. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da vse tiste pripombe, ki jih je gospod Černe že posredoval in do 

katerih so se na kolegiju svetniških skupin opredelili, vse to je že upoštevano. Urad za splošne zadeve 

ima pripravljene odgovore na vseh 58 pripomb. Predlagal je tudi, da bi glavne točke, pri katerih prihaja 

do dilem, dal v odločitev mestnemu svetu. 

 

Bojan Homan:  

- Menil je, da pravzaprav ni veliko razlogov, da bi se sploh sklicalo dopisno sejo, zato je predlagal, 

da se jo umakne iz predloga besedila poslovnika.  

- Predlagal je, da se 110. člen črta – delovno področje Komisije za medobčinsko in mednarodno 

sodelovanje, saj se določbe tega člena ne uresničujejo. Komisija za medobčinsko in mednarodno 

sodelovanje naj se črta iz Statuta MOK in tako ukine. 

 

Mag. Branko Grims:  

- Do sedaj veljavni Poslovnik Sveta MOK je perfektno funkcioniral vseh 25 let. Ne spominja se 

enega samega zapleta, ki bi ga povzročila nejasna dikcija. Potrebno je pustiti fleksibilnost, ki jo 

potrebuje mestni svet za svoje hitro odločanje ob tem, da se ne okrni nobene njegovih temeljnih 

funkcij. Ne strinja se z omejevanjem razprav in pravic mestnega sveta ter komisij. Pametno bi bilo 

preučiti, da bi se pustilo rešitve, ki dobro funkcionirajo in da se spremeni samo tisto, kar je res 

nujno potrebno zaradi uskladitve s statutom in spremembami zakonodaje.  

 

Mag. Igor Velov:  

- Glede dopisne seje Ministrstvo za javno upravo piše, da je to utečena praksa po drugih občinah. 

Na dopisnih sejah se odloča o nujnih stvareh, tisti, o katerih se ne da odlašat. Strinja se s tem, da 

so brezplačne. 

- V 3. točki 46. in v 1. točki 47. člena še vedno ostaja izraz »enkratna razprava«. Pomembna je 

večkratnost razprave, da lahko svetnik večkrat razpravlja v isti razpravi. 
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Župan Boštjan Trilar je kot predlagatelj povedal, da bo to odpravljeno do druge obravnave.  

 

Mag. Franci Rozman:  

- Glede na nedavni incident na socialnih omrežjih z učiteljem na Gimnaziji Franceta Prešerna je 

opozoril, da ljudje zamenjujejo Gimnazijo Franceta Prešerna in Gimnazijo Kranj, katere ravnatelj 

je. Navede je, da zaradi tega incidenta občutijo precejšnje posledice ravno na Gimnaziji Kranj. 

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Do sedaj ni bilo velikih problemov ali zagat pri seji mestnega sveta. Vprašal se je, zakaj bi nekaj 

spreminjali, če dobro deluje. Menil je, da je prevelik poseg v materijo poslovnika in delo mestnega 

sveta.  

 

 

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

 

SKLEPE:  

 

1. Iz predloga Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj se umaknejo členi, ki opredeljujejo 

dopisno sejo. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 11 ZA, 10 PROTI, 7 VZDRŽANIH). 

2. Iz predloga Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj se umakne omejitev dolžine 

razprave in replike. 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 26 ZA, 5 PROTI, 0 VZDRŽANIH).  

 

3. Iz predloga Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj se umakne terminska določitev 

sklica komisij. 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 24 ZA, 5 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

4. Sprejme se Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj v prvi obravnavi s sprejetimi 

spremembami.  

 

Sprejeto z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov (30 PRISOTNIH: 24 ZA, 2 PROTI, 4 

VZDRŽANI). 

 

 

 

 

4. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA 

ZAVODA KRANJSKI VRTCI – 1. OBRAVNAVA – predlog za skrajšani postopek 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Janez Rakar, vodja Urada za družbene dejavnosti.  

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 

Kranjski vrtci. 
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Razpravljali so: Bojan Homan, Irena Dolenc, Janez Černe, Darinka Zorko, Jakob Klofutar, mag. Franci 

Rozman, mag. Andrej Šušteršič in mag. Janez Rakar. 

 

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

 

SKLEPA:  

 

1. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci se 

obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  

 

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

 

2. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 

Kranjski vrtci. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

 

5. DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA OBMOČJE KR SA 2 KRANJ SAVA – 1. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 

 

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 občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KR SA 2 

Kranj Sava – 1. obravnava in daje pobudo, da se izdela celovita prometna rešitev za povezavo od 

Delavske ceste proti Besnici s priključevanjem na območje OPPN. 

 

Razpravljali so: mag. Franci Rozman, Irena Dolenc, Bojan Homan, Janez Černe, Marjan Bajt, mag. 

Janez Frelih, mag. Barbara Gunčar, Janez Ziherl, Borut Ulčar iz podjetja RRD Domžale in Boštjan 

Trilar župan. Prav vsi so se strinjali s pobudo Komisije za prostorsko urejanje in komunalno 

infrastrukturo, da se izdela celovita prometna rešitev za povezavo do Delavske ceste proti Besnici s 

priključevanjem na območje OPPN. 

 

Irena Dolenc je predlagala, da so v bodoče v gradivih za prostorske zadeve, ki jih obravnava mestni 

svet, bolje razvidne legende skic. 

 

Bojan Homan je izpostavil dilemo, kdo bo v tem kompleksu zgradil komunalno infrastrukturo. Če bo to 

občina, bo kompleks hitro lahko zaživel. Če bodo gradili lastniki sami, se zaradi usklajevanj samih 

lastnikov zadeva lahko zavleče. 

 

Janez Černe ravno tako podpira, da bi komunalno infrastrukturo zgradila občina. Izpostavil je zadržek, 

da se postavlja stanovanja poleg železnice in poplavnega območja. Menil je, da je to območje bolj 

primerno za poslovno dejavnost. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP 

z oznako KR SA 2 Kranj Sava.  

 

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

 

 

 

 

 

6. ODLOK O UREJANJU PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ – 1. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo sta podala Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

ter Uršula Logar iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda. Ravno tako je uvodne besede v urejanje 

prometa v Kranju izrekel župan Boštjan Trilar.  

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili z Odlokom o urejanju prometa v Mestni občini Kranj – 1. 

obravnava. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o urejanju prometa v Mestni občini Kranj – 1. obravnava in ima 

naslednje pripombe, podrobno naj se pojasni zakaj cone še niso določene, zakaj cenik še ni določen, 

poleg tega je nujno vključevanje javnosti.  

S predlogom odloka s pripombami se strinja 1 ZA in 2 NEOPREDELJENA. 

 

Sosvet za krajevne skupnosti: 

Osnutek Odloka se umakne z dnevnega reda seje mestnega sveta, dokler se gradivo ne dopolni z 

vsemi manjkajočimi podatki in se ne poiščejo s prizadetimi krajevnimi skupnostmi usklajene rešitve.   

 

Komisija za gospodarstvo: 

1. Komisija se je seznanila  z Odlokom o urejanju prometa v Mestni občini Kranj – 1. obravnava in 

predlaga, da se določila o urejanju parkiranja koles in enoslednih vozil (29. člen) omeji le na 

enosledna vozila.  

2. Komisija za gospodarstvo predlaga, da se za kršitev iz 25. točke 50. člena določi milejša kazen. 

 

Razpravljali so: Saša Kristan, Jože Rozman, Marjan Bajt, Vlasta Sagadin, Ignac Vidmar, mag. Igor 

Velov, mag. Drago Štefe, Natalija Polenec, Mitja Herak, Janez Černe, Tina Žalec Centa, mag. Janez 

Frelih, mag. Barbara Gunčar, Marjan Bajt, mag. Primož Terplan, Miha Juvan, Boštjan Trilar. 

 

Saša Kristan je predlagala, da se na predstavitev povabi tudi predsednika KS Center in predstavnika 

civilne iniciative dr. Aleksandra Pavšlarja. 
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Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je dal v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Na sejo se kot poročevalca povabi predsednika Krajevne skupnosti Center dr. Aleksandra Pavšlarja. 

 

Sklep ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 9 ZA, 16 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

Mag. Drago Štefe:  

- Menil je, da je odlok pomanjkljiv, zato je podal nekaj točk, katere bi bilo potrebno izboljšati:  

1. Nov odlok ne sme poslabšati prebivalcem starega Kranja in hkrati kakršnihkoli omejevanja 

poslovanja lokalov. Potrebne pa bodo določene prilagoditve.  

2. Oviranost dostopa do lastnega doma sme veljati samo v izrednih primerih.  

3. Polurni postanek vozila ob istem vhodu in izhodu se je izkazal za dobro rešitev.  

4. Lastnikom hiš, ki ne živijo v starem Kranju, naj tudi pripada vstop, ne pa da morajo na 

občini lagati, da začasno prebivajo, da dobijo dovolilnico. 

5. Posebne omejitve so v čisti peš coni, Prešernova ulica, Maistrova ulica, Glavni trg. V teh 

conah imamo nekaj lokalov, ki so specifični in nikakor ne morejo jamčiti za dostavo v 

določenih urah. Te je treba pozvati in jim absolutno ugoditi njihovim potrebam po dostavi.  

6. Občinska uprava preko komunale dovoli, da se s težko mehanizacijo urejajo določene 

naloge v starem Kranju, na primer nakladanje snega z najtežjimi bagri in težkimi 

avtomobili, ki resnično težko poškodujejo dragoceni granitni tlak in mačja očesa, to je takoj 

mogoče urediti drugače.  

7. Stroški izdaje dovolilnic smejo biti eni kot do sedaj.  

8. Stanovalcem, ki živijo v coni za pešce, je potrebno omogočiti, da občasne težke tovore 

pripeljejo do vrat izven časa dostave.  

9. Možnost dvournega brezplačnega parkiranja pri čebelici in ob Likozarjevi ulici mora ostati. 

Ko pa bo zgrajena parkirna hiša, to se mora zgraditi, bo dovoljeno parkiranje tistim, ki 

živijo v peš coni in to po ugodnih pogojih in cenah, to pa bo s posebnimi rampami.  

10. V coni II bo treba pred reševanjem parkiranja marsikaj storiti, takoj bo pa treba kante za 

smeti odmakniti iz parkirnih mest.  

11. Predlagal je, da je potrebno pod Creino, dostopno iz klanca, ki vodi do Stare ceste, 

narediti parkirna mesta za najmanj 50 mest.  

12. Novi odlok naj odstrani vsa izigravanja, tudi tista, ki jih je v prejšnjem mandatu županstvo 

omogočalo določenim subjektom.  

13. Verjame, da je z dobro voljo pri vseh na vseh ravneh mogoče izboljšati prometni režim in s 

tem življenje v starem Kranju. Hvala lepa. 

 

Mag. Franci Rozman:  

- Menil je, da je potrebno stanovalce več poslušat in zadeve koordinirati, ker v končni fazi je treba 

narediti tak odlok kot ga hoče stari Kranj. Vprašal je, kakšno bi bilo mesto brez stanovalcev. 

Potrebno je sklicati zbor občanov v starem Kranju in poslušati kaj hočejo in se uskladiti tako, da ne 

bo nobenih nasprotij interesov. Dogovoriti se je potrebno tudi za prioritete; najprej so stanovalci 

starega Kranj, potem uporabniki, izvajalci, storitve, podjetniki, ki notri delujejo in šele potem 

obiskovalci.  

 

Natalija Polenec:  

- Podprla je predlog, da se prometni režim uredi za vse tri cone. V prvi vrsti je treba gledati na 

prebivalce starega Kranja, da bodo nekaj pridobili skozi novo prometno ureditev. Objekti nimajo 

pripadajočih funkcionalnih površin, zato je problem parkiranje. Omenila je neupoštevanje cestno 

prometnih predpisov. Kolesarji in avtomobilisti vozijo po enosmernih ulicah v nasprotno smer, 

motoristi pa pospešujejo po Prešernovi ulici do cerkve. Mirujoč promet je potrebno urediti in 

dejansko poslušati konkretne primere in ljudi.   
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Janez Černe:  

- Strinjal se je, da je treba urediti situacijo s prometom v Kranju. Menil je, da so predstavljene 

rešitve precej abstraktne in da uprava prehiteva s sprejemanjem tega odloka, ker stvari niso 

usklajene s KS Center, marsikatera funkcionalna zemljišča niso rešena, ravno tako ni določena 

taksa oziroma cena parkirne dovolilnice.  

 

Tina Žalec Centa:  

- Dobra komunikacija se ji zdi bistvena. Ni pa prav, da se občina ne drži svojih lastnih pravil in ne 

upošteva sveta krajevne skupnosti. Predlagala je, da se do naslednjega branja tega odloka pridobi 

soglasje  vseh svetov krajevnih skupnosti, ki se jih tiče ta odlok. 

 

Mag. Janez Frelih:  

- Menil je, da je to zelo zahteven projekt in pa tipični projekt, ki se postopoma implementira in 

postopoma kontrolira in sproti popravlja evenutelne nepravilnosti za v bodoče. Potrebno bo začeti 

z digitalizacijo tega projekta in s spremljanjem poteka projekta. Predlagal je, da se projekt 

nadaljuje seveda s pripombami, podanimi danes na sami seji. 

 

Jože Rozman:  

- Podprl je predlog Irene Dolenc, ki je predlagala, da predlogu odloka do druge obravnave nameni 

več časa za uskladitev vseh mnenj, pripomb in stališč.  

- Predlagal je umik 15. člena. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Predlagala je županu, da si do drugega branja odloka vzamejo več časa, da se ljudem prisluhne, 

se naredi še ena okrogla miza, da se pripravi na uveljavljanje odloka, da pride do sporazuma pri 

urejanju te tematike. Prednost naj se da krajanom, živečim v mestu, potem najemnikom in 

lastnikom lokalov ter nato obiskovalcem. 

 

Marjan Bajt:  

- V mestu življenje in tradicijo ohranjajo Kranjčani in Kranjčanke. Obenem življenje v mesto 

prinašajo tudi poslovni subjekti, ki delujejo v mestu. Podpira  novo ureditev prometa, predvsem ga 

veseli izmenjava mnenj med svetniki. Svoje pomisleke in pripombe pa je še posredoval pristojni 

službi.  

 

Ignac Vidmar:  

- Strinjal se je z novo ureditvijo prometa, parkiranja, kot večina tukaj navzočih. Izpostavil je 

preprodajalce avtomobilov in podobne, ki imajo več avtomobilov parkiranih na parkiriščih v conah 

II in III. Ti zasedajo določena parkirna mesta, ki pa jih že tako ali tako primanjkuje.  

 

Mag. Primož Terplan:  

- Predlagal je, da se glasuje o obravnavnem odloku. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Kranj v prvi obravnavi. 

 

Sprejet z večino glasov (29 PRISOTNIH: 24 ZA, 3 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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7. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 

1. Tina Žalec Centa:  

- Glede na pomanjkljiv zapis njenega vprašanja, ki ga je postavila na prejšnji seji, je dopolnila 

vprašanje:  

»V Kranju imamo tudi zelo lep in bogat Botanični vrt, s katerim upravlja Hortikulturno društvo, 

katerega člani so pretežno starejši ljudje. Imajo precejšnje finančne težave z urejanjem vrta. 

Financirajo se predvsem preko sredstev, ki jih dobijo iz javnega razpisa. Predlagala je, da bi 

se jim pomagalo pri pridobivanju javnih sredstev in morebiti s kakšnim nasvetom kako 

približati Botanični vrt obiskovalcem Kranja. Pri tem bi jim z nasveti pomagal tudi Zavod za 

turizem in kulturo Kranj.« 

 

2. Jože Rozman:  

- Pri obravnavi Odloka o urejanju prometa MOK je postavil vprašanje in sicer, kakšni so rezultati in 

usoda poskusnega urejanja prometa na Oldhamski ulici.  

 

3. Vlasta Sagadin:  

- Glede avtobusne linije mestnega prometa do Golnika je vprašala, ali se kaj premika z dogovori o 

večji frekventnosti prevoza.  

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je občina podpisala pogodbo z Inštitutom za promet  za analizo in 

študijo in predlog optimizacije avtobusnega linijskega prometa  v Mestni občini Kranj. V to je zajeta 

tudi avtobusna linija Golnik. 

 

4. Mag. Barbara Gunčar:  

- Ob obravnavi proračuna je predlagala in rečeno je bilo, da je to že zajeto v sam proračun, obnovo 

kapelice proti Ilovki. Vprašala je, kako je zdaj s tem projektom? 

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da je bila ta investicija ena od planiranih na NRP 

Spomeniška obeležja. Dejstvo je, da občina s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine dobi letno 

veliko predlog. Tudi ta kapelica je v planu in zaenkrat je naročen odkop temeljev, da se jih sanira in 

izdela drenaža. To je osnova za restavratorska dela. Investicija je ocenjena na 25.000 €. Vseh 

sredstev na omenjenem NRP je 30.000 €. V tem trenutku ne more zagotoviti, da bo obnova kapelice v 

letošnjem letu v celoti zaključena, ker ZVKD še ni posredoval restavratorskih pogojev. 

 

5. Mag. Franc Rozman:  

- Je na razpravo Bojana Homana, koliko se v vrtcu daje pozornosti albanščini. Menil je, da je vrtec 

najbolj idealno okolje, da otroke začnejo privajati na slovenščino na vsakem koraku za vsako 

ceno. Jezik je tvorba, ki narod drži skupaj. Nič proti nima, če vse to ponudijo otrokom in še mame 

se zraven učijo, da se bodo ljudje albanske narodnosti čim prej začeli sporazumevati slovensko in 

kasneje potem ne bo težav v osnovnih in srednjih šolah. S tem bo država ohranila vso svojo 

kulturo. 

 

6. Župan Boštjan Trilar:  

- Podal je gospodu Janezu Černetu pojasnilo, ker je na seji očitno prišlo do nesporazuma. Janez 

Černe je med sejo na socialnem omrežju Facebook objavil, da je župan ob ogromnem pritisku 

javno obljubil, da bodo zadeve brezplačen. Še enkrat je poudaril, da so bile že v samem začetku 

brezplačne. Ves čas je bilo tako. Povedal je, da iščejo pravno možnost, da bodo oprostili tudi 

upravno takso, v kolikor bo občina ponudnik, morajo pa to še preveriti. Poročanje Janeza Černeta 

je bilo zelo nekorektno in s tem zavaja tudi javnost. 

 

Janez Černe:  

- Občinska uprava je pripravila več teh dokumentov, v katerih se je planiralo, da bodo te dovolilnice 

stale 50 EUR. To isto trditev sta potrdila razlagalca odloka, to sta izjavila na sestanku vodij 

svetniških skupin prejšnji ponedeljek. Menil je, da je bil ogromen pritisk javnosti, zato je župan za 
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vse skupaj obljubil, da bo to ceneje. Gre za 20.000 dovolilnic, če odvzamejo upravni postopek, je 

to približno 500.000 EUR. To gre na pleča proračuna Mestne občine Kranj.  

 

Župan Boštjan Trilar:  

- Povedal je, da nikakor ne drži, da so to planirali. Poudaril je v smislu veliko komunikacije in 

participatornosti aktivno delajo delavnice.  V sklopu 60 ih občin, ki pripravljajo Celostno prometno 

strategijo, so povedali na kakšen način druge razvitejše države to rešujejo. Ne danes in ne s tem 

odlokom niso, ampak takrat na delavnici v okviru Celostne prometne strategije so slišali od 

Kranjčank in Kranjčanov, da dokler ne bo dovolj parkirišč, predlagajo da jih občina ne zaračunava. 

Gradivo, ki ga je dobil gospod Černe nikjer ne predvideva zaračunavanja. Za takse ni rekel, da jih 

bodo ukinili, ampak da iščejo možnosti. Prosil je Černeta, da v interesu korektnega obveščanja 

javnosti in da ne bodo ljudje po nepotrebnem slabe volje, pazi da bo pravilno poročal. 

 

7. Mag. Andrej Šušteršič:  

- Vsi svetniki in svetnice so dobili pismo Sveta staršev, Sveta šole in vodstva Osnovne šole Simona 

Jenka o resnih prostorskih težavah šole.  Prosil je, da se do naslednje seje pripravi odgovor, kako 

se bo rešila ta prostorska stiska.  

 

8. Damjana Piškur:  

- Krajani jo sprašujejo glede prehoda za pešce na Bleiweisovi cesti. Obljubljen je, da bo zgrajen. 

Zanimalo jo je, v kolikšnem času bo to realizirano.  

- V Qlandiji se gradi McDonalds. Prebivalci Planine sprašujejo, če je kakšna možnost, da bi se od 

Qlandije do Tuša oziroma do krožišča naredil kakšen prehod za pešce.  Bliža se pomlad, ljudje 

gredo ven z vozički in ta odsek je izredno nevaren.  

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da na obeh odsekih je potrebno pridobiti veliko soglasij. Za 

Bleiweisovo cesto so pridobljena vsa soglasja. Objavljen je razpis za izvedbo del, ki se zaključ i 

14.3.2017. V kolikor ne bo pritožb in revizij, bo izvedeno v mesecu dni po sklenitvi pogodbe z 

izvajalcem. 

 

9. Ignac Vidmar:  

- Zanimalo ga je, ali se je tudi na Primskovem opravil ogled otroškega igrišča s koncesionarjem v 

Kokrškem logu. Vprašal je, kaj se je sklenilo in zakaj krajevna skupnost ni bila obveščena o 

ogledu.  

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je bila pobuda kar se tiče otroških igrišč, da se zaradi uničevanja 

igral postavijo table, kaj je na otroških igriščih dovoljeno. Table so v pripravi, mestno redarstvo bo 

izvajalo nadzor. Naslednji teden bodo poslali koncesionarja pogledati igrišče v Kokrški log na 

Primskovo.  

 

10. Janez Černe: 

- Zahvalil se je za odgovor glede čistilk in čistilnega servisa. Prosil je za specifikacijo izračuna 6.000 

€. K temu ga je napeljalo, da se posledično boji, da so te čistilke preko servisa izkoriščane in ga 

zanima, ali imajo te čistilke plačan dopust, regres in ostalo. Zanimalo ga je, kako občina 

preprečuje, da bi bile čistilke iz tega servisa izkoriščane 

- Danes  se je na portalu E-naročanje končal razpis Komunale Kranj za agencijo za posredovanje 

dela, kjer se išče do 24 delavcev najnižje plačanih del, smetarjev in šoferjev. Zanima ga, ali 

komunala zaradi povečanega obsega del išče nove sodelavce, ali to pomeni, da se smetarje daje 

na agencijo za posredovanje dela.  

- Zanimalo ga je, ali se plača direktorja Komunale obračunava po povprečni plači po podjetju in ali 

bo zaradi tega posledično imel direktor višjo plačo.  

- Pozival je, da občina da večji poudarek na lokalne delavce in to uredi z nekim zakonsko 

sprejemljivim sklepom. 
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Župan Boštjan Trilar je vprašal gospoda Černe, kaj predlaga v zvezi s čiščenjem, ali prekinejo 

pogodbo s servisom in zaposlijo čistilke za to, da bodo imele primerno plačo. Prosil je, da poda uraden 

predlog. To zadevo bo potrebno potem upoštevati tudi pri razpravi o stroških in učinkovitosti. 

Glede delavcev Komunale Kranj gre za to, da ima Komunala v poletnih mesecih povečan obseg dela 

zaradi pogostejšega odvoza in ima potrebo po približno 50ih delavcih in to se že leta in leta uporablja. 

Gospod Černe naj poda predlog, kako bi lahko omejevali osnovne temeljne pravice,  iz katerega 

konca Slovenije ali Evrope lahko pridejo delavci delati v Kranj.  

O plači direktorja Komunale Kranj odloča Skupščina in morda bi bilo bolj prav to vprašanje nasloviti 

kar na Komunalo Kranj. 

 

Sašo Govekar, vodja Urada za tehnične zadeve, je povedal, da je imela firma, s katero so predčasno 

odpovedali pogodbo o čiščenju, ponarejene bančne garancije. V samem sistemu javnega naročanja 

se to ne da preveriti. Ampak v postopku javnega naročila je to ugotovila Mestna občina Kranj, kljub 

temu da ima dotična firma sklenjene pogodbe z veliko ministrstvi. Še naprej se bodo borili za pravice 

zaposlenih katere koli firme, ki bo najugodnejša na razpisu. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.55 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala  

Milena Bohinc        

 

 

Boštjan Trilar 

    ŽUPAN 

 


