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Svet       
Slovenski trg 1, 4000 Kranj  

 
 
 

 
 

 

 

Številka: 900-24/2016-6-(52/04) 

Datum:   26.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

21. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 26.10.2016 ob 16.00 uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Boštjan Trilar. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Gorazd Copek, 

Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, 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. Zoran Stevanović, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor 

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

Žalec Centa. 

 

Odsotna je bila mag. Barbara Gunčar. 

 

Poleg članov in članic 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, Sabina Metelko – iz Urada za splošne zadeve, Vid 

Krčmar - iz Urada za tehnične zadeve, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Tanja Hrovat – 

vodja Projektne pisarne, 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, Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič – Kabinet župana ter zunanji poročevalci: 

Andreja Škerjanec in Irena Križaj iz družbe Domplan Kranj ter Maja Šinigoj iz družbe Locus Ljubljana. 

 

Navzoči predstavniki medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas, Jan Novak – TV Slovenija in Peter 

Šalamon – Infonet media. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 29 članov in članic Sveta Mestne občine 

Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  

 

Na mizo je bilo posredovano:  

- Gradivo, ki je bilo v petek 21.10. posredovano po elektronski pošti: Amandmaji župana k Statutu 

MOK, Dopolnitev predlogov Komisije za nagrade in priznanja, 

- Seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK 

- Poročilo o izvršitvi sklepov 20. seje Sveta MOK 

- Novo Kadrovsko zadevo D. Mnenje o kandidatih/tkah za ravnatelja/ico Kranjskih vrtcev 

- Amandma svetnika Černeta k 30. členu in amandma svetnice mag. Pavlovski k 32. členu statuta 
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Janez Černe:  

- Predlagal je, da se z dnevnega reda umakne 6. točka Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu Avtobusni terminal v Kranju – druga obravnava. 

 

O predlogu so razpravljali: župan Boštjan Trilar in mag. Zoran Stevanovič, Damjan Perne, Janez 

Černe, mag. Igor Velov ter Jože Rozman.  

 

Po razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Točka 6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju – druga 

obravnava se umakne z dnevnega reda.  

 

Sklep ni bil sprejet (30 PRISOTNIH: 12 ZA, 18 PROTI, 0 VZDRŽANIH).  

 

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

 

DNEVNI RED:  

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.9.2016 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 

2. Kadrovske zadeve 

3. Premoženjske zadeve 

4. Statut Mestne občine Kranj – druga obravnava 

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk 

– druga obravnava 

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju – druga 

obravnava 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat Kranj« – druga obravnava 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah – prva obravnava – 

predlog za skrajšani postopek 

9. Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2016 

10. Listina temeljnih pravic brezdomnih 

11. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 

 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (25 PRISOTNIH: 22 ZA, 3 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 20. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 28.9.2016 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

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

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 20. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.9.2016 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI).  
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2. KADROVSKE ZADEVE 

 

A.  IMENOVANJE NADOMESTNEGA PODPREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PRITOŽBE 

 

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: 

 

1. Zoranu Stevanoviću z dnem 5.5.2016 preneha funkcija podpredsednika Komisije za pritožbe. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

2. Za podpredsednico Komisije za pritožbe se imenuje Helena Sitar, članica Sveta Mestne občine 

Kranj.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 25 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

B.  IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 

 

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: 

 

1. Beti Jenko z dne 15.7.2016 preneha funkcija članice Statutarno pravne komisije. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

2. Za člana Statutarno pravne komisije se imenuje Boris Kozelj, član Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

C. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA TURIZEM 

 

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: 
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1. Martinu Erjavcu z dne 19.9.2016 preneha funkcija člana Komisije za turizem. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

2. Za člana Komisije za turizem se imenuje Bor Balderman. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

D. MNENJE O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA/ICO KRANJSKIH VRTCEV 

 

Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Razpravljali so: mag. Franci Rozman, Gorazd Copek, Janez Černe, mag. Igor Velov, Bojan Homan in 

mag. Zoran Stevanović. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

M N E N J E   h kandidaturi za ravnateljico Kranjskih vrtcev: 

 

Mojci Pelcel se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Kranjskih vrtcev.  

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 20 ZA, 2 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

Stališča pripomb: 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev.  

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih zadev in se 

z njimi strinjajo. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s premoženjskimi zadevami v zvezi prerazporeditvijo sredstev 

zaradi plačila odškodnine Dimnikarstvu Dovrtel d.o.o. in ukinitvijo statusa grajenega javnega dobra v k. 

o. Predoslje in Struževo.   

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganimi sklepi v 

premoženjskih zadevah C., D. in E in nanje nima pripomb. 
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Uvodno poročilo je k premoženjskima zadevama A in B podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal, da se o obeh zadevah glasuje skupaj. Na predlog 

predsedujočega ni bilo pripomb. Predsedujoči je dal v potrditev naslednja 

 

SKLEPA:  

 

A. Odprtje novega NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona 

Jenka – PŠ Center« 

 

1. V načrt razvojnih programov 2016-2019 se uvrsti nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija 

objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center«. 

 

2. Na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ 

Center« se sredstva v proračunskem letu 2016 v skupni višini 36.600,00 € prerazporedijo kot 

sledi: 

a. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028 

Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode, 

podkonta 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 

na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-

PŠ Center«, postavko 121001 Investicije in invest. transfer, in sicer na podkonto 

402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom v višini 1.656 €; 

b. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028 

Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode, 

podkonta 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 

na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-

PŠ Center«, postavko 121001 Investicije in invest. transfer, in sicer na podkonto 

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme v višini 460 €; 

c. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028 

Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode, 

podkonta 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 

na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-

PŠ Center«, postavko 121001 Investicije in invest. transfer, in sicer na podkonto 

402607 Najem programske računalniške opreme v višini 2.484 €; 

d. iz NRP 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ 

Center, postavke 121001 Investicije in invest. transfer, podkonta 420500 Investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave 

na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-

PŠ Center«, postavko 121001 Investicije in invest. transfer, in sicer na podkonto 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 2.000 €; 

e. iz NRP 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ 

Center, postavke 121001 Investicije in invest. transfer, podkonta 420804 Načrti in 

druga projektna dokumentacija 

na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-

PŠ Center«, postavko 121001 Investicije in invest. transfer, in sicer na podkonto 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 3.000 €; 

f. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028 

Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode, 

podkonta 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 

na nov NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-

PŠ Center«, postavko 121001 Investicije in invest. transfer, in sicer na podkonto 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 27.000 €. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
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B. Odprtje novega NRP 40700119 OŠ Stražišče – telovadnica 

 

1. V načrt razvojnih programov 2016-2018 se uvrsti nov NRP 40700119 OŠ STRAŽIŠČE – 

TELOVADNICA. 

2. Na nov NRP 40700119 OŠ STRAŽIŠČE – TELOVADNICA se sredstva v proračunskem letu 

2016 v skupni višini 20.000,00 € prerazporedijo kot sledi: 

a. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028 

Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo, 

podkonta 420401 Novogradnje 

na nov NRP 40700119 OŠ STRAŽIŠČE – TELOVADNICA, postavko 111001 Investicije 

in invest. transfer - izobraževanje, in sicer na podkonto 402920 Sodni stroški, storitve 

odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 8.000 €; 

b. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028 

Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo, 

podkonta 420401 Novogradnje 

na nov NRP 40700119 OŠ STRAŽIŠČE – TELOVADNICA, postavko 111001 Investicije 

in invest. transfer - izobraževanje, in sicer na podkonto 420804 Načrti in druga 

projektna dokumentacija v višini 4.000 €; 

c. iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, podNRP 40600028 

Nadgradnja CČN neupravičen del, postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo, 

podkonta 420401 Novogradnje 

na nov NRP 40700119 OŠ STRAŽIŠČE – TELOVADNICA, postavko 111001 Investicije 

in invest. transfer - izobraževanje, in sicer na podkonto 420899 Plačila drugih storitev in 

dokumentacije v višini 8.000 €. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

 

C. Predlog za prerazporeditev sredstev – Dovrtel d.o.o. 

 

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

 

Razpravljali so: mag. Franci Rozman, Janez Černe, mag. Drago Štefe, Irena Dolenc, mag. Igor Velov, 

mag. Zoran Stevanović, mag. Primož Terplan, Vlasta Sagadin, Bojan Homan, Tanja Hrovat, Boštjan 

Trilar.  

 

Janez Černe:  

- Predlagal je svetu, da sprejme naslednji sklep: V kolikor občinska uprava Mestne občine Kranj 

dobi pravno mnenje, da je prejšnji župan Mohor Bogataj v primeru odpovedi pogodbe podjetju 

Dimnikarstvo Dovrtel leta 2004 ravnal nezakonito, Svet Mestne občine Kranj pooblašča 

župana, da pri ustreznih organih sproži postopek za kazensko in odškodninsko odgovornost za 

izgubljeno tožbo v tem primeru. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Predlagal je, da Svet Mestne občine Kranj poziva prejšnjega župana Mohorja Bogataja, da se 

javno opraviči Kranjčanom in Kranjčankam za povzročeno veliko premoženjsko škodo z 

odpovedjo pogodbe podjetju Dimnikarstvo Dovrtel leta 2004.   

 

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

 

SKLEPE:  
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1. Svet Mestne občine Kranj poziva prejšnjega župana Mohorja Bogataja, da se javno opraviči 

Kranjčanom in Kranjčankam za povzročeno veliko premoženjsko škodo z odpovedjo pogodbe 

podjetju Dimnikarstvo Dovrtel leta 2004.   

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 17 ZA, 2 PROTI, 3 VZDRŽANI).  

 

2. V kolikor občinska uprava Mestne občine Kranj dobi pravno mnenje, da je prejšnji župan Mohor 

Bogataj v primeru odpovedi pogodbe podjetju Dimnikarstvo Dovrtel leta 2004 ravnal 

nezakonito, Svet Mestne občine Kranj pooblašča župana, da pri ustreznih organih sproži 

postopek za kazensko in odškodninsko odgovornost za izgubljeno tožbo v tem primeru. 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

3. V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 se na postavko 101401 Premoženjskopravne 

zadeve konto 402799 Druge odškodnine in kazni za leto 2016 prerazporedijo sredstva v skupni 

višini 825.000,00 EUR kot sledi: 

 

 iz postavke 100217 Odplačilo obresti iz financiranja in konta 403101 Plačila obresti od 

dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam: sredstva v višini 65.000 EUR; 

 iz postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija-svet in konta 409000 Splošna 

proračunska rezervacija: sredstva v višini 347.000 EUR; 

 iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, PNRP40600028 Nadgradnja CČN 

neupravičen del, PP 231101,  

-PKT 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja:  sredstva v višini 50.000 EUR 

-PKT 402199 Drugi posebni materiali in storitve: sredstva v višini 106.000 EUR 

-PKT 402200 Električna energija:  sredstva v višini 99.000 EUR; 

in 

 iz NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj, PP 141001 Šport  

investicije in investicijski transfer, 

-PKT 420401 Novogradnje: sredstva v višini 158.000 EUR. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISTONIH: 27 ZA). 

 

 

 

D. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 718/0 k.o. 2103-

Predoslje 

 

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

 

Razpravljal je mag. Drago Štefe. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parcelna številka 718/0 k.o. 2103 – 

Predoslje. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISTONIH: 25 ZA). 
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E. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 94/8 in 269/2, obe 

k.o. 2098 – Struževo 

 

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

 

Razpravljali so: mag. Igor Velov, Vlasta Sagadin, Jože Rozman, Marjan Bajt, Mateja Koprivec in Janez 

Ziherl. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parcelna številka 94/8 in 269/2, obe k.o. 

2098 – Struževo. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

 

4.STATUT MESTNE OBČINE KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA 

 

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

župan vložil amandma na 70., 97. in 98. člen predloga statuta. 

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija se strinja s predlaganim besedilom s pripombo, naj predlagatelj v povezavi s 65. členom 

Zakona o javnih financah vloži  amandma k prvemu odstavku 70. člena Statuta, ki naj se spremeni 

tako, da se besedna zveza »svet krajevne skupnosti« nadomesti s »predsednik sveta krajevne 

skupnosti«, amandma k prvemu odstavku 97. člena, kjer naj se beseda »z odlokom« nadomesti z »s 

statutom«. Za izvrševanje finančnega načrta krajevnih skupnosti je v skladu z Odlokom o proračunu 

MOK odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti in ne svet krajevne skupnosti. Hkrati lahko 

odgovornost za izvrševanje proračuna v okviru zakonskih določb drugače določi le statut občine, ne 

pa odlok, kot je zapisano v prvem odstavku 97. člena predloga statuta, kot to določa tretji odstavek 

19c. člena Zakona o lokalni samoupravi. 

Statutarno pravna komisija še predlaga, naj predlagatelj predlog iz zadnjega odstavka besedila 

obrazložitve k predlogu statuta za drugo obravnavo zaradi formalnosti postopka izrecno poimenuje in 

vloži kot amandma k prvemu odstavku 98. člena.  

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija se je seznanila s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Statuta Mestne občine Kranj v 

drugi obravnavi. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s Statutom Mestne občine 

Kranj in nanj nima pripomb. 

 

Komisija za krajevne skupnosti:  

Komisija podpira sprejem statuta s tem da predlaga dopolnitev določila v 2. odstavku 76. člena tako 

da lahko zbor krajanov skliče tudi predsednik sveta krajevne skupnosti kot je zapisano v trenutno 

veljavnem statutu v 61. členu. V takem primeru zbor krajanov vodi predsednik sveta krajevne 

skupnosti. 
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Stanovanjska komisija:  

Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 

 

Razpravljali so: Janez Černe, mag. Branko Grims, Bojan Homan, Marjan Bajt, dr. Andreja Valič Zver, 

Sonja Mašič, Mateja Koprivec, Boštjan Trilar. 

 

Janez Černe in mag. Ana Pavlovski sta z zadostno večino glasov vložila in predstavila amandmaja, 

prvi na 30. člen in druga na 32. člen predloga statuta. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednje 

 

AMANDMAJE:  

 

1. Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi: »Mestni svet lahko razreši člana 

delovnega telesa, na predlog najmanj ene tretjine članov mestnega sveta, z dvotretjinsko 

večino vseh članov mestnega sveta in po postopku, ki ga ureja poslovnik mestnega sveta.  

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 29 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

2. V 32. členu se besedilo: »Komisija za družbene dejavnosti« nadomesti z »Komisija za socialne 

dejavnosti, zdravstvo in šolstvo« in »Komisija za kulturo in šport«. 

 

Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 

 

3. Prvi odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi: »Za izvrševanje finančnega načrta 

krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.« 

 

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

 

4. Prvi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi: »Za izvrševanje proračuna je odgovoren 

župan, če ni s statutom drugače določeno.« 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 25 ZA, 5 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

5. Prvi odstavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi: »Proračun MOK se sprejme z odlokom o 

proračunu MOK. Spremembe proračuna se sprejmejo z odlokom o spremembi proračuna. 

Rebalans proračuna se sprejme z odlokom o rebalansu proračuna v eni obravnavi.« 

 

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

 

 

Po končanem glasovanju o amandmajih je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev 

naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Statut Mestne občine Kranj s sprejetimi amandmaji. 

 

Sprejeto z dvotretjinsko večino glasov vseh članov sveta (30 PRISOTNIH: 24 ZA, 6 PROTI, 0 

VZDRŽANIH). 
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5.ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV 

KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ŠENK – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo so podali Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Andreja Škerjanec in Irena 

Križaj iz Domplana. 

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija se strinja s predlaganim besedilom s pripombo, naj občinska uprava do seje Sveta Mestne 

občine Kranj preuči, kaj se bo po preselitvi kmetijskega gospodarstva zgodilo z obstoječimi objekti 

kmetijskega gospodarstva in ali obstaja pravna podlaga, da bi kmetijsko gospodarstvo na obstoječi 

lokaciji prenehalo s svojo dejavnostjo. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev 

kmetijskega gospodarstva Šenk – druga obravnava in nima pripomb. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila  z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk (2. obravnava),  se z njim strinja in predlaga Svetu MO 

Kranj, da ga sprejme.   

 

Razpravljali so: Janez Černe, Darinka Zorko, Bojan Homan, mag. Drago Štefe, mag. Janez Frelih, 

mag. Igor Velov, Janez Ziherl in Boštjan Trilar.  

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se usklajen predlog (druga obravnava) Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk.  

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

 

 

6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU AVTOBUSNI TERMINAL V 

KRANJU – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo so podali Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, Maja Šinigoj iz družbe Locus 

Ljubljana ter župan Boštjan Trilar. 

  

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je do podrobnosti seznanila s projektom OPPN Avtobusni terminal. Ob upoštevanju vseh 

tehnoloških vidikov predlaganih v izvedbenih projektih bodo podani podrobni odgovori na pogosto 

zastavljena vprašanja. 

Projekt zajema 10 sklopov. Za 9 sklopov lahko rečemo, da so problemi rešljivi. Posebej pa je 

izpostavljen problem prometa. Prometu je potrebno posvetiti posebno pozornost. 
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Rešuje se problem več desetletij nerešenih problemov v Kranju, vključno z novimi priključki na AC.  

Komisija želi, da sprejem novega OPPN omogoči izgradnjo nove avtobusne postaje, pod pogojem, da 

se krajanom Zlatega polja bivalni pogoji ne poslabšujejo temveč izboljšajo. 

Komisija posebej opozarja, da sprejem predlaganega OPPN ustvari pogoje, da bo država lahko 

pristopila k rekonstrukciji Kidričeve ceste, ki je nujno potrebna obnove in so že rezervirana sredstva. 

In obratno, z rekonstrukcijo državne ceste se omogočijo osnove za realizacijo avtobusne postaje ter 

celotnega OPPN. 

 

Podane pripombe in predlogi: 

- Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno rešiti vprašanje, kaj bo z obstoječim podhodom med 

zdravstvenim domom in kotlovnico. 

- Pri nadaljnjem načrtovanju naj projektant projektne dokumentacije kolesarje vodi nivojsko. 

Predlagani podvoz je neprimeren in ustvarja konfliktno točko. 

- Pri nadaljnjem načrtovanju je v okviru avtobusne postaje potrebno določiti lokacijo postaje za 

mestna kolesa in predvideti dostop iz Kidričeve ceste do te postaje.  

- Pri nadaljnjem načrtovanju je pomembno rešiti lokacije semaforjev ter podhodov in najti ustrezne 

tehnične rešitve. 

- Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno zagotoviti varne prehode za pešce, zlasti za najranljivejšo 

skupino, šolarje. Poudarek naj bo na varnosti.  

- Predlagamo, da se v 47. členu odloka doda beseda »in prometnih«. Rešuje se namreč tudi 

promet. 

- Potrebno bo razmišljati o preusmeritvi večine prometa iz starih naselij ven iz mesta ter vzpostaviti 

modre cone, da bo izgradnja garaže smiselna. 

- V okviru avtobusne postaje naj se predvidi napajanje za električne avtobuse in avtomobile. 

 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Avtobusni terminal v Kranju – druga obravnava, s pripombo, zakaj ni Alpetour aktivno vključen v 

projekt. 

 

Razpravljali so: mag. Drago Štefe, mag. Zoran Stevanovič, mag. Franci Rozman, Janez Černe, 

mag. Igor Velov, Irena Dolenc, Gorazd Copek, Bojan Homan, Marjan Bajt, mag. Janez Frelih in 

Boštjan Trilar župan.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju.  

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 18 ZA, 6 PROTI, 2 VZDRŽANA).  

 

 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA 

ORGANA OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ« – DRUGA 

OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj.  

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi  skupnega organa občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat Kranj«.  

 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

 

 

8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽBAH – PRVA OBRAVNAVA – 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 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek in nima pripomb. 

 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

gospodarskih javnih službah. 

 

Župan Boštjan Trilar je kot predlagatelj po 100. členu Statuta Mestne občine Kranj predlagal sprejem 

odloka po skrajšanem postopku, ker ni pripomb v prvi obravnavi odloka.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 

 

SKLEP:  

 

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

skrajšanem postopku.  

 

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

 

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

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

9. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016 

 

Uvodno poročilo je podal predsednik Komisije za nagrade in priznanja mag. Igor Velov.  

 

Razpravljali so: Janez Černe, mag. Igor Velov, mag. Branko Grims, dr. Andreja Valič Zver, Jakob 

Klofutar, Tina Žalec Centa, Boris Kozelj, Marjan Bajt, mag. Ana Pavlovski, mag. Franci Rozman in 

mag. Janez Frelih.  
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Po končani razpravi je predsedujoči predlagal, da prisotnih dobitnikih priznanj glasuje posebej in dal v 

potrditev naslednje  

 

SKLEPE:  

 

1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016  prejme  

  mag. Drago Štefe 

- za uspešno povezovanje gospodarstva s kulturo in njeno vpetostjo  v družbeno življenje 

Kranja 

 

Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 

 

VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ  za leto 2016 prejme 

 Mag. Franc Rozman  

- ob 20-letnici uspešnega vodenja Gimnazije Kranj in njene prepoznavnosti v 

slovenskem prostoru 

 

Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 

 

2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016  prejmeta 

 gospod Peter Colnar  

- kot novinar in publicist za 55-letnico svojega novinarskega in publicističnega delovanja 

  

 gospod Nejč (Valentin Jernej) Slapar 

- kot glasbenik in likovni ustvarjalec za več kot 40-letno odmevno delovanje na likovnem 

področju  

 

3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016 prejmejo 

 gospa  Ivana Jenko  

- kot vzgled prostovoljcem za svoje več kot 14-letno prostovoljsko delo v Župniji karitas 

Kranj 

 

 gospod Marjan Gantar 

- za družbeno aktivno in humanitarno delo na področju delovanja Rdečega križa Kranj 

 

 gospod Klemen Markelj 

- kot tabornik in idejni pobudnik ter organizator čistilne akcije »Očistimo Kranj-Kranj ni 

več usran!« za odmevno ozaveščanje in aktivnosti na področju ekologije 

 

 gospod Peter Robnik 

- za uspešno društveno delovanje, rušenje predsodkov  in ozaveščanje širše družbene 

skupnosti do invalidov paraplegikov 

 

 gospod Franc Hafner 

- za aktivno in uspešno društveno delovanje na območju KS Žabnica 

 

 

4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ  za leto 2016 prejmeta 

 Odbojkarski klub Kranj  

- za več kot 50-letno uspešno delovanje, zlasti na področju dela z mladimi 

 

 Branko Mesec 

- za družbeno aktivno medkrajevno delovanje 
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5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2016 prejme 

 Akademski kipar Jože Eržen  

- kot kipar, grafik, slikar in uspešen likovni pedagog za uveljavljeno 45-letno delo na 

področju likovne umetnosti 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).  

 

 

 

10. LISTINA TEMELJNIH PRAVIC BREZDOMNIH 

 

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

 

Stališče komisije:  

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija se je seznanila z vsebino listine in jo predlaga svetu v sprejem. 

 

Razpravljala sta: mag. Primož Terplan in dr. Andreja Valič Zver.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj pristopi k podpisu Listine temeljnih pravic brezdomnih. 

 

Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 

 

 

 

11. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 

 

1. Mag. Primož Terplan:  

- Na prošnjo Sveta KS Goriče je po elektronski pošti posredoval prometno problematiko v Goričah 

in Golniku. Prva nevarnosti preži na šolske otroke z Golnika, ki hodijo na avtobusno postajo z 

zaselka Malijev hrib. Prehod za pešce je začrtan na delu ceste, kjer je omejitev 60Km/h. Seveda 

so realne hitrosti vozil tudi 30-40Km/h višje. Ob slabem vremenu in pozimi se preglednost zaradi 

napluženega snega še močno poslabša. Že kar nekaj desetletij se pogovarjajo o varni peš poti in 

povezavi KS Golnika in KS Gorič, vendar dalje od osnutka projekta niso prišli. Druga nevarnost je 

prehod pri PŠ Goriče. Tu je omejitev 30Km/h. Hitrosti vozil tudi 100% ali več presegajo to 

vrednost. O tem so se že pogovarjali z g. Juvanom, vendar do realizacije ni prišlo. V izogib kakšni 

večji nesreči prosijo, da se na obeh mestih zagotovi merilce hitrosti /3 kosi/, ki javljajo omejitev 

hitrosti in s tem opozorilo vsem prehitrim voznikom.  

 

2. Saša Kristan:  

- Vprašala je župana, kaj so se na sestanku s predstavniki svetniških skupin dogovorili o njeni 

pobudi, da bi se točka Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta prestavila višje na dnevni sej 

seje. 

- Pisnih odgovorov na vprašanja, podana na 19. seji Sveta ni prejela in sicer za odpis terjatev, da 

se Svetu MOK posreduje seznam vseh kratkoročnih in dolgoročnih terjatev.  

- Glede parkirišča pod Šmarjetno goro je bilo rečeno, da se pridobiva soglasje lastnikov.  Vprašala 

je, zakaj se ta parkirišča ne zgradijo na občinskem zemljišču na drugi strani. Prosila je za pisni 

odgovor.  
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Župan Boštjan Trilar je glede pobude, da bi se točka Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta 

prestavila na začetek seje povedal, da na kolegiju svetniških skupin o tem niso razpravljali, predvsem 

zato ker bodo na naslednji seji obravnavali Poslovnik Sveta MOK, v katerem se to lahko definira.  

 

3. Vlata Sagadin:   

- Na pločniku na Likozarjevi cesti nasproti Optike Primc potekajo gradbena dela. Na tabli, ki 

označuje gradbišče, je zapisano, da je investitor Občina Medvode in gradnja vodovoda neke vasi 

v hribih. Zanimalo jo je, kaj delajo tam v resnici, kdo je investitor, kdo je izvajalec. 

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da se izvajajo dela na vodovodu na Likozarjevi 

ulici, investitor je Mestna občina Kranj, izvajalec pa Komunala Kranj in očitno so gradbiščno tablo od 

nekje pripeljali in pozabili spremeniti podatke. Jutri zjutraj bo sporočila podatke. 

 

4. Mag. Drago Štefe: 

- Pred štirimi leti so zgradili dva lesena in kvalitetna mostova pod Fockom na Kokri v Dolu. 

Predlagal  je, da se na ta dva mostova naredi streha, ki bo varovala most pred propadanjem.  

 

5. Gregor Tomše:  

- Zanimalo ga je, kako kaže z nadaljevanjem projekta Gorki na področju Britof, Predoslje in Mlaka. 

 

Tanja Horvat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da je občina vlogo za sofinanciranje obeh 

projektov, ne samo Britof Predoslje, ampak tudi aglomeracija Mlaka, vložila že pred nekaj meseci. 

Dobila je odziv Ministrstva za okolje in prostor. Vlogo dodatno popravila, vključno z vsemi študijami. 

Na Ministrstvu za okolje in prostor so dobili zeleno luč. Takoj, ko dobijo odločbo, imajo že pripravljeno 

in potrjeno javno naročilo, ki gre takoj v objavo. Zadeva je pa trenutno na Službi Vlade RS za razvoj in 

kohezijo, ker morajo kot organ upravljanja soglašati. Po novembrskih počitnicah naj bi bila izdana 

odločba. 

 

6. Jože Rozman:  

- Krajani Čirč so ga zaprosili, da opozori na pešpot oziroma na most v Čirče preko vzhodne 

obvoznice, ki je poln izboklin in nevaren za pešce in kolesarje. Zadeva naj se prouči in pregleda, 

kaj se da narediti.  

 

 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.  

 

 

 

 

 

 

Zapisala:  

Milena Bohinc 

         Boštjan Trilar 

               Župan 

 

 

 

 


