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Številka:    900-2/2018-10-(52/04) 
Datum:      28. 2. 2018 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
 
35. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 28. 2. 2018 ob 16.00 uri v sejni 
dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  
 
Sejo sta vodila župan Boštjan Trilar in podžupan Boris Vehovec. 
 
Navzoči člani in članice Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Alenka 
Benčina, Gorazd Copek, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, Milorad Gogić, mag. Branko Grims, mag. Barbara 
Gunčar, Jakob Klofutar, Boris Kozelj, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski, Damijan Perne, 
Damjana Piškur, Natalija Polenec,  mag. Franc Rozman, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, Helena Sitar, mag. 
Drago Štefe, mag. Zoran Stevanović, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor Tomše, Boris 
Vehovec, Darinka Zorko in Tina Žalec Centa. 
 
Odsotni bili: Janez Černe, Bojan Homan,  dr. Andreja Valič Zver in mag. Igor Velov.  
 
Poleg članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber – 
direktorica občinske uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za 
finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Manja Vovk – vodja Urada za družbene 
dejavnosti, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne,  Janez Ziherl - vodja Urada za okolje in prostor, Miha 
Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične 
zadeve, Eva Mlakar – Služba notranje revizije, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Kranj, dr. Polona Šprajc, prodekanica na Fakulteti za organizacijske vede, Milena Bohinc in 
Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 
 
Navzoči predstavniki medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas, Peter Šalamon – Infonet media in Miran 
Šubic - Dnevnik. 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 28 članov in članic Mestnega sveta Mestne 
občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  
 
Na mizo je bilo posredovano naslednje gradivo: seznam sklepov delovnih teles Mestnega sveta MOK, 
poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta, odgovor na svetniško vprašanje, amandmaja svetnika Borisa 
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Kozelja na 6. točko Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci ter stališče 
mestne uprave v zvezi s tem in dodatni amandma župana glede imenovanja nadomestnih članov v svet 
zavoda. Na podlagi pripombe Komisije za gospodarstvo je predlagana sprememba Pravilnika o spremembi 
pravilnika o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v MOK. 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je proceduralno za Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj predlagal sprejem po skrajšanem postopku, v kolikor 
ne bo vsebinskih pripomb na odlok.  
 
Razprave na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SPREJETI DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnika 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 24. 1. 2018 ter poročilo o 

izvršitvi sklepov 
2. Kadrovske zadeve 
3. Premoženjske zadeve 
4. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Bitnje – osnutek – nadaljevanje obravnave 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj – 

osnutek – predlog za skrajšani postopek 
6. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci - predlog 
7. Odlok o določitvi prednostnih območjih ogrevanja stanovanjskih objektov na območju Mestne 

občine Kranj  - osnutek 
8. Pravilnik o spremembi pravilnika o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini 

Kranj za obdobje 2016-2020 
9. Informacija o zaključnem poročilo projekta »Organizacijska analiza vrtcev v Mestni občini Kranj« 
10. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA): 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 34. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 24. 1. 2018 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Poročilo o izvršitvi sklepov 34. 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 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 24.1.2018 in poročilo o izvršitvi 
sklepov.  
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA): 
 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Imenovanje dveh predstavnikov soustanoviteljev v Nadzorni odbor Fundacije Vincenca Drakslerja 

 
Uvodno poročilo je podala mag. Barbara Gunčar, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
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SKLEP: 
 
V Nadzorni odbor Fundacije Vincenca Drakslerja se kot predstavnika soustanoviteljev, Mestne občine 
Kranj imenujeta dva člana:  

1. Gorazd Copek 
2. Mag. Janez Frelih 

 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (27 PRISOTNIH: 21 ZA, 3 PROTI, 3 NEOPREDELJENI). 
 
 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 
A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2018 - dopolnitev 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance:    
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točko 2. A Premoženjskih zadev. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo Načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2018 in nanjo nima pripomb.  
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija soglaša z dopolnitvijo Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne  
občine Kranj za leto 2018. 
 
V razpravi so sodelovale: Saša Kristan, Alenka Benčina in Mateja Koprivec.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2018. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 NEOPREDELJENA). 
 
 
 
B. Predlog odprtja novega NRP št. 40418001 Nakup stacionarnih radarjev in prerazporeditev sredstev 

za nakup ter vzdrževanje le teh 
 
Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, vodja Medobčinskega redarstva Kranj.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance:    
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točko 2. B Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na gradivo. 
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Razpravljali so: mag. Zoran Stevanović, Marjan Bajt, Saša Kristan, Boris Kozelj, mag. Barbara Gunčar in 
Mitja Herak.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2018 se uvrsti nov projekt Nakup stacionarnih radarjev in 
opravijo prerazporeditve: 
 
na proračunsko postavko 100902 OMI: Nakup opreme, vozil…,  NRP št. 40418001 Nakup stacionarnih 
radarjev, konto 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, se prerazporedi 144.000,00 
EUR,  
iz proračunske postavke 100217 Odplačilo obresti iz financiranja: 
- konto 403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam: 10.000,00 EUR,  
- konto 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam: 30.000,00 EUR, 
- konto 403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom: 13.000,00 EUR. 
Iz proračunske postavke 231007 Oskrba z vodo-investicije in investicijski transfer, NRP 40600181 
Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, konto 420801 Investicijski nadzor: 20.000,00 EUR . 
Iz proračunske postavke 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, NRP 40600194 
Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, konto 420801 Investicijski nadzor: 12.000,00 EUR. 
Iz proračunske postavke 231007 Oskrba z vodo-investicije in investicijski transfer, NRP 40600194 
Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, konto 420801 Investicijski nadzor: 8.000,00 EUR in konto 
420802 Investicijski inženiring: 3.500,00 EUR. 
Iz proračunske postavke 220205 Urejanje cestnega prometa – materialni stroški, NRP 40300011 Nove 
tehnologije za urejanje prometa, konto 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav: 25.000,00 
EUR. 
Iz proračunske postavke 100901 Medobčinski inšpektorat Kranj, konto 402699 Druge najemnine, 
zakupnine in licenčnine: 22.500,00 EUR. 
 
Na proračunsko postavko 100901 Medobčinski inšpektorat Kranj, konto 402511 Tekoče vzdrževanje 
druge opreme, se prerazporedi 7.500,00 EUR,  
iz proračunske postavke 100901 Medobčinski inšpektorat Kranj, konto 402699 Druge najemnine, 
zakupnine in licenčnine: 7.500,00 EUR. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (27 PRISOTNIH: 19 ZA, 8 PROTI, 3 NEOPREDELJENI. 
 
 
 
 

4. ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO VRTCA BITNJE – OSNUTEK – 
NADALJEVANJE OBRAVNAVE 
 
Uvodno poročilo je podal župan Boštjan Trilar.  
 
Stališče komisije:  
 
Darinka Zorko, predsednica, Statutarno pravne komisije: 
Komisija vztraja pri pripombah, ki jih je k gradivu podala na prejšnji seji z dopolnitvijo, da naj se 9. člen 
popravi tako, da se uporaba slovenskega jezika nanaša na uradno dokumentacijo in uradno komunikacijo.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 



5 | 9 

 

1. Sprejme se Ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva kot podlaga za ugotovitev obstoja interesa 
za izvedbo projekta izgradnje vrtca Bitnje po postopku javno-zasebnega partnerstva.  
 

2. Sprejme se osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo vrtca Bitnje. 
 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (27 PRISOTNIH: 24 ZA, 2 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
 
 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MESTNA 
KNJIŽNICA KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Po pregledu dodatno predloženega sporočila generalnega direktorja Ministrstva za kulturo, mag. Igorja 
Teršarja, komisija na gradivo nima pripomb. 
 
Komisija za kulturo in šport 
Komisija soglaša z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna 
knjižnica Kranj. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednja 
 
SKLEPA: 
 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj se 

sprejme po skrajšanem postopku.  
 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 NEOPREDELJENA). 
 
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna 

knjižnica Kranj.  
 

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

6. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA KRANJSKI VRTCI - PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija se strinja s predlaganima amandmajema s pripombo, da naj se »svetzavoda@kranjski-vrtci.si« in 
»svetstaršev@kranjski-vrtci.si« nadomesti z »organa zavoda«. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s predlogom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci 
s predlaganim amandmajem g. Kozelja. 
 
V razpravi so sodelovali: Boris Kozelj, mag. Primož Terplan, mag. Franc Rozman, Vlasta Sagadin, mag. 
Barbara Gunčar, Natalija Polenec in Irena Dolenc.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje 
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AMANDMAJE:  
 
1. V 10. členu odloka se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Vsakokratna poimenska sestava sveta 

zavoda se objavi na spletni strani zavoda skupaj s kontaktnim elektronskim naslovom 

svetzavoda@kranjski-vrtci.si.«. 

 

Amandma sprejet z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 14 ZA, 12 PROTI, 0 

NEOPREDELJENIH). 

 

2. V 26. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Vsakokratna poimenska sestava sveta 

staršev se objavi na spletni strani zavoda skupaj s kontaktnim elektronskim naslovom 

svetstarsev@kranjski-vrtci.si.«. 

 

Amandma ni bil sprejet (24 PRISOTNIH: 12 ZA, 12 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 

 

3. Za prvim odstavkom 25. člena odloka se doda novi drugi odstavek: »Vsak predstavnik sveta staršev 

ima tudi svojega namestnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka na način, kot ga 

opredeljuje prvi odstavek tega člena. Namestnik predstavnika nadomešča v času njegove odsotnosti 

in ima enake pravice in dolžnosti, kot predstavnik v svetu staršev.«. 

Amandma sprejet z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 1 PROTI, 0 

NEOPREDELJENIH). 

Po končanem glasovanju o amandmajih je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

SKLEP:  

Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci z izglasovanima 

amandmajema. 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
 
Župan Boštjan Trilar je vodenje seje predal podžupanu Borisu Vehovcu. 
 
 

7. ODLOK O DOLOČITVI PREDNOSTNIH OBMOČJIH OGREVANJA STANOVANJSKIH OBJEKTOV NA 
OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ  - OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Stališča komisij:  
 
Darinka Zorko, predsednica Statutarno pravne komisije: 
Komisija podaja naslednje pripombe: 

- črta naj se 4. točka 3. člena odloka, 
- preambula naj se spremeni na način, da se zapiše »na podlagi 22. člena statuta in v zvezi z izvrševanjem 

Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj«, pri čemer naj se navede tudi številka 
uradnega lista, v katerem je odlok objavila Mestna občina Kranj, 

- SPK izrecno opozarja pripravljavca, da s sprejetjem takšnega odloka občanom prednostnih območij 
ogrevanja onemogoča pridobivanje subvencij EKO sklada za vgradnjo kotla na lesno biomaso. 
 

mailto:svetzavoda@kranjski-vrtci.si.
mailto:svetstarsev@kranjski-vrtci.si.
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Mag. Drago Štefe, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o določitvi prednostnih območij ogrevanja stanovanjskih objektov na 
območju Mestne občine Kranj – osnutek in ga podpira. Komisija predlaga naj se preuči ali naj se območje 
prednostnih območij še razširi. 
 
Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 
 
V razpravi so sodelovali: Jožef Rozman, Boris Kozelj, Darinka Zorko, Miha Juvan, mag. Ana Pavlovski in 
Gregor Tomše. 
 
Boris Kozelj:  
- Predlagal je, da se prva beseda 4. točke 3. člena »župan« se nadomesti z besedo »mestni svet«. 
- Izrazil je pomisleke na ta odlok, da morajo dobro razmisliti o sprejemu odloka, da ne bi občanom 

naredili medvedje usluge. Eko sklad ne subvencionira plina po zakonu, razen če ni to v občini 
določeno kot prednostno območje. Energenti iz fosilnih goriv niso prioriteta, za individualna kurišča 
in da sodobne naprave na biomaso imajo zelo majhno onesnaževanje okolje. Če bodo sprejeli odlok, 
bodo vsi, ki imajo možnost ogrevanja na plin in bi želeli spremeniti na ogrevanje na biomaso, 
sekance ali pelete, ne bodo dobili subvencije. 

- V Kranju imamo je plinsko omrežje napeljano in kar 60 % ni izkoriščenega. Ljudje se priključijo na 
tisto ogrevanje, ki je za vsakega posameznika bolj ekonomična in tudi za kar dobi subvencijo. 

- Izjavil je, da je proti odloku, ker onemogoči subvencije za ogrevanje na biomaso. 
- Predlagal je, da niso izjema tega odloka kmetijska gospodarstva, ampak lastniki gozdov. 
 
Mag. Ana Pavlovski: 
- Za plin še ni bilo razpisanih subvencij in zato še niso bile podeljene. Apelirala je, da bi razmislili in 

glasovali za, tudi osebno podpira ta odlok. Do leta 2022 morajo zamenjati nove plinske peči, kar je 
velik finančni zalogaj. Vsa zajeta področja so prednostna, ker druge opcije ogrevanja nimajo. To je 
ena od ugodnosti, ki jo občina lahko ponudi občanom. Dokazano je, da se povpraševanje po 
ogrevanju na biomaso zmanjšuje.  

 
Jožef Rozman:  
- Glede na informacijo, da so večstanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje, izločene iz subvencije za 

plinsko ogrevanje, je prosil, da se na Valjavčevi, Begunjski, Zoisovi, Kebetovi večstanovanjski objekti 
pregledajo posamezno, preverijo in ustrezno popravijo karto. 

 
Gregor Tomše:  
- Pripomnil je, da bi lahko prebivalce povprašali po interesu. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o določitvi prednostnih območjih ogrevanja stanovanjskih objektov na območju 

Mestne občine Kranj – osnutek. 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
 
 
 
 

8. PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O SPODBUJANJU RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V 
MESTNI OBČINI KRANJ ZA OBDOBJE 2016-2020 
 
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Stališča komisij: 



8 | 9 

 

 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na gradivo. 
  
Komisija za gospodarstvo:  
Komisija se je seznanila s Pravilnikom o spremembi pravilnika o spodbujanju razvoja socialnega 
podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016-2020. Komisija pripominja, da določilo o overjanju 
fotokopije podpisane pogodbe o zaposlitvi (8 alineja 8. člena) ni smiselno oz. potrebno. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči podžupan Boris Vehovec v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Pravilnik o spremembah Pravilnika o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni 

občini Kranj za obdobje 2016 – 2020 s spremembo osme alineje drugega odstavka 8. člena pravilnika.  

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 
 
 
 
 

9. INFORMACIJA O ZAKLJUČNEM POROČILO PROJEKTA »ORGANIZACIJSKA ANALIZA VRTCEV V MESTNI 
OBČINI KRANJ« 
 
Uvodno poročilo k tej točki je podala dr. Polona Šprajc, prodekanica za izobraževalno dejavnost na 
Fakulteti za organizacijske vede. 
 
Stališče komisije:  
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z informacijo o zaključnem poročilu projekta »Organizacijska analiza vrtcev v 
Mestni občini Kranj«. 

 
Razpravljali so: mag. Andrej Šušteršič, Irena Dolenc, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, mag. Barbara 
Gunčar, mag. Primož Terplan, Jakob Klofutar, dr. Polona Šprajc in Boštjan Trilar. 
 
Na podlagi vseh predlogov, podanih v razpravi je župan Boštjan Trilar predlagal, da pridobijo ponudbo za 
celovito prenovo poslovnih procesov, ki naj vključuje tudi možne prihranke iz tega naslova. V upravi se 
bodo do ponudbe opredelili, ali prihranek opravičuje sredstva in pregledali, kje imajo sredstva za 
prenovo. Z ustrezno rešitvijo oziroma predlogom prerazporeditve sredstev bo seznanil mestni svet v 
obliki točke dnevnega reda seje mestnega sveta.  
S predlogom župana so se navzoči strinjali.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil z Organizacijsko analizo vrtcev v MOK – poročilo projekta 

in s Priporočili ob zaključku projekta. 

Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
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10. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
1. Saša Kristan:  

- Vprašala je, ali je v Sloveniji uradni jezik slovenščina. Dne 1.2.2018 je bilo na spletnih straneh OŠ 
France Prešern objavljena informacija SVIZ-a in stavkovnega odbora o stavki in sicer v slovenskem 
in albanskem jeziku. Prosila je za razlago, zakaj poleg slovenskega še albanski jezik? 

- Prosila je, da se uredi spletna stran, na kateri so predstavljeni svetniki in svetnice v tem mandatu.  
- Že v preteklosti je in ponovno prosi, da se mestni svet seznanja z delom nadzornega odbora in se 

mu na mizo posreduje zapisnike sej nadzornega odbora. 
 
2. Helena Sitar:  

- Opozorila je na križišče na Ulici Mirka Vadnova in Šucevi ulici na Primskovem. Samo na eni strani 
križišča je urejen prehod za pešce, na drugi strani pa ne. Predlagala je, da se križišče primerno 
uredi s prehodi za pešce.  

 
3. Jakob Klofutar:  

- Svet staršev OŠ Matije Čop je na svoji seji izpostavil problematiko nevarnega prehoda na cesti 
Rudija Šeliga med Planino I in Planino II pri Šparu. To je obravnaval svet zavoda, katerega član 
sem, zato pozivam upravo, da naj preveri stanje tega prehoda in naredi ustrezne ukrepe, da bo 
postal bolj varen za uporabo. Sicer tik ob tem prehodu obstaja podhod, ki ga otroci ne želijo 
uporabljati, ker ni raven in ima dva zavoja. Zaradi občutka nevarnosti podhoda otroci ne 
uporabljajo.  

 
4. Mag. Barbara Gunčar:  

- Želela je bolj temeljite informacije, kdaj se bo pričela graditi kanalizacija in s tem obnova ceste 
na Mlaki in v Predosljah. Opozorila je tudi, da naselje Mlaka ponoči nima javne razsvetljave.  

- Glede kolesarskih stez je podala pobudo, da se poskuša na en način povezati mestno jedro z 
okoliškimi kraji: Mavčiče, Besnico in Trstenik. Te kolesarske steze so potrebne in bodo povzročale 
promet in vplivale na trajnostno mobilnost.  

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri. 
 
Zapisala:  
Milena Bohinc    

 
Boštjan Trilar 

             Župan 
 
 
 
 
 
         Boris Vehovec 
         Podžupan 
 
 


