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Številka: 900-15/2016-7-(52/04) 
Datum:   22.6.2016 
 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
 
18. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 22.6.2016 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, mag. Barbara Gunčar, Bojan 
Homan, Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski, Damijan 
Perne, Damjana Piškur, Natalija Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, mag. 
Zoran Stevanović, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor Tomše, 
Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Ignac Vidmar, Darinka Zorko in Tina Žalec Centa. 
 
Odsotni so bili: Beti Jenko in dr. Andreja Valič Zver. 
 
Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber – direktorica 
občinske uprave, Janez Rakar – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, 
Sabina Metelko in Klemen Kastelic iz Urada za splošne zadeve, Sašo Govekar - vodja 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, Daša Meglič – 
vodja Urada za družbene dejavnosti, Robert Zadnik – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Kranj, Darko Jarc – Nadzorni odbor MOK ter Milena Bohinc, Judita Tkalec in Tatjana Kocijančič – 
Kabinet župana. 
 
Navzoči predstavniki medijev: Branka Jurhar – Radio Triglav, Vilma Stanovnik – Gorenjski glas in 
Peter Šalamon – Infonet media. 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 30 članov in članic Sveta Mestne občine 
Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  
 
Na mizo je bilo posredovano: Seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, odgovori na svetniška 
vprašanja, pojasnila k obrazložitvi Elaborata Komunale Kranj, sprememba gradiva k  4. točki Statut 
MOK – prva obravnava, pripombe svetniške skupine SD in pripombe Komisije za krajevne skupnosti, 
kar je bilo svetnikom že poslano dne 17.6.2016 po elektronski pošti.  
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Za Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine 
Kranj je napovedal, da bo v kolikor ne bo pripomb na prvo obravnavo odloka predlagal, da se ga 
sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Zaradi zagotovitve zunanjih poročevalcev pri točkah, ki zadevajo Komunalo Kranj je predlagal, da se 
zamenjata točki 5 in 8.  
 
Mag. Andrej Šušteršič: 
- Zaradi same tematike in preobširnega dnevnega reda je predlagal, da se z dnevnega reda 

umakne 4. točka: Statut Mestne občine Kranj – 1. obravnava in se ga obravnava na posebni seji. 
 
S predlogom mag. Andreja Šušteršiča so se strinjali mag. Branko Grims, Janez Černe in Bojan 
Homan. 
 
Župan Boštjan Trilar je kot predlagatelj umaknil 4. točko dnevnega reda: Statut Mestne občine Kranj – 
1. obravnava s tem, da se bo obravnavala ta točka na seji sveta, namenjeni obravnavi samo te točke.  
 
Drugih predlogov ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED:  
 
1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.4.2016 in 17. seje Sveta Mestne 

občine Kranj z dne 25.5.2016 ter poročila o izvršitvi sklepov 
2. Kadrovske zadeve 
3. Premoženjske zadeve 
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Krt in 

kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar – 2. obravnava 
5. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine 

Kranj – 1. obravnava -  predlog za skrajšani postopek 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta območja Br 1 – Britof jug – 1. 

obravnava 
7. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. – 1. obravnava 
8. Predlog cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod 
9. Izjava o zagotavljanju pravic porabe sredstev v vsakokratnem sprejetem proračunu občine- 

finančno jamstvo za odlagališče Tenetiše 
10. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu 

Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki 
11. Soglasje Mestne občine Kranj k prečiščenemu besedilu Statuta osnovnega zdravstva Gorenjske 
12. Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2016 
13. Imenovanje zunanjega izvajalca za izvedbo nadzora s področja načrta razvojnih programov (NRP) 

Proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015, analiza izvedbe javnega naročila energetske obnove 
in določenih postavk Osnovne šole Orehek Kranj 

14. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 
 
Dnevni red je bil sprejet soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 20.4.2016 IN 17. 

SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 25.5.2016 TER POROČILA O IZVRŠITVI 
SKLEPOV  

 
 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da so vsi sklepi, sprejeti na 17. seji Sveta Mestne občine Kranj z dne 
25.5.2016, izvršeni oziroma v izvrševanju. Izpostavil je predlog občinske uprave, kako v bodoče 
pripravljati zapisnike. Po drugih občinah so se pozanimali kako imajo zapisnike zapisane in razmislili, 
kako je najbolj praktično, da bodo povzete razprave in vse tisto, kar svetniki želijo sporočiti jasno. 
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Predlagal je, da se pripravita dva zapisnika, en skrajšani in drugi, v katerem je dobesedni prepis 
celotne razprave seje Sveta MOK. 
 
Razpravljali so: Vlasta Sagadin, Janez Černe, mag. Igor Velov, mag. Andrej Šušteršič, Saša Kristan, 
Bojan Homan in mag. Zoran Stevanović. V razpravi so se razpravljavci strinjali, da ni potrebna 
izdelava dobesednega zapisa celotne razprave seje, ampak da naj se objavi magnetogram oz. zvočni 
zapis na spletni strani občine tako, da bo javno dostopen. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednja  
 
SKLEPA:  
 
1. Zapisnik seje Sveta Mestne občine Kranj se zapiše v skrajšani obliki. Magnetogram seje Sveta 

Mestne občine Kranj se objavi na spletni strani, tako da bo javno dostopen.  
 
Soglasje z večino glasov (30 PRISOTNIH: 28 ZA, 2 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
 
2. Potrdi se zapisnik 16. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.4.2016 in zapisnik 17. seje Sveta 

Mestne občine Kranj z dne 25.5.2016 ter poročili o izvršitvi sklepov. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 
 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. IMENOVANJE NADOMESTNIH DVEH ČLANOV KOMISIJE ZA MEDOBČINSKO IN 

MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
Uvodno poročilo je podala mag. Barbara Gunčar, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Nini Langerholc Čebokli z dnem 30.3.2016 preneha funkcija članice Komisije za medobčinske in 

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

 
2. Za člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje se imenuje Mladen Dubravica.  

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

3. Zoranu Stevanoviću z dnem 5.5.2016 preneha funkcija člana Komisije za medobčinsko in 
mednarodno sodelovanje.  

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

 
4. Za člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje se imenuje Boris Kozelj. 
 

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 (29 PRISOTNIH: 25 ZA, 4 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
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B. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PODPREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PRITOŽBE 
 
Mag. Barbara Gunčar je podala informacijo, da se na omenjeno prosto funkcijo ni prijavil nihče, zato 
komisija ni mogla oblikovati predloga. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil točko. 
 
 
 
C. MNENJE O KANDIDATKAH ZA RAVNATELJICO KRANJSKIH VRTCEV 
 
Uvodno poročilo je podala mag. Barbara Gunčar, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.  
 
Razpravljali so: Bojan Homan, mag. Andrej Šušteršič, mag. Igor Velov, mag. Zoran Stevanović, 
Boštjan Trilar, mag. Franci Rozman, mag. Barbara Gunčar, Sonja Mašič, Jakob Klofutar, Janez Černe, 
Vlasta Sagadin, Gorazd Copek in Marjan Bajt.  
 
Ob 17.40 uri je predsedujoči župan Boštjan Trilar odredil 10 minutni odmor in sklical sestanek vodij 
svetniških skupin v svoji pisarni za uskladitev predloga sklepa. 
 
Po končanem odmoru je mag. Franci Rozman predlagal, da Svet Mestne občine Kranj poda pozitivno 
mnenje kandidatkam: Mojci Pelcel, Tei Dolinar in Metki Knific za ravnateljico Kranjskih vrtcev. 
 
Po razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednja  
 
SKLEP:  
 
1. Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje kandidatkam: Mojci Pelcel, Tei Dolinar in Metki 

Knific za ravnateljico Kranjskih vrtcev. 
 
Sklep ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 12 ZA, 14 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 
2. Svet Mestne občine Kranj ne daje pozitivnega mnenja nobeni izmed predlaganih kandidatk: 

Andreji Novšak, Mojci Pelcel, Tei Dolinar, Marijani Petek, Andreji Škvarč in Metki Knific za 
ravnateljico Kranjskih vrtcev. Svet Mestne občine Kranj predlaga Svetu zavoda Kranjski vrtci, da 
ponovi razpis za ravnatelja in s tem omogoči prijavo večjega števila kandidatov/tk, kar bo 
omogočilo optimalnejšo izbiro za vodenje tako velikega oz. zahtevnega javnega zavoda. 

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 15 ZA, 13 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 

 
 
D. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA/LOKALNE SKUPNOSTI V SVETE 

JAVNIH ZAVODOV: OŠ PREDOSLJE KRANJ, OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ, KRANJSKI 
VRTCI IN GIMNAZIJA KRANJ  

 
Uvodno poročilo je podala mag. Barbara Gunčar, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.  
 
Razpravljali so: Saša Kristan, mag. Igor Velov, mag. Franci Rozman, Bojan Homan, Vlasta Sagadin in 
Janez Černe. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 

I. Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj se v Svet Osnovne šole Predoslje  Kranj 
imenujejo:  
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1. Peter Červiz 
2. Zmagoslav Flerin 
3. Miro Zelnik 
 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 
 

II. Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj se v Svet Osnovne šole Staneta Žagarja 
Kranj imenujejo:  
1. Lea Cahunek 
2. Barbara Gunčar 
3. Nežka Zupan 
 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 
 

III. Za predstavnico lokalne skupnosti, Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Gimnazija Kranj 
imenuje Irena Oman. 

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

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 19 ZA, 10 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 
 
 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
 
A. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem 
 
Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic iz Urada za splošne zadeve.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance se je seznanila s predlaganim sklepom.  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Stanovanjska komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, 
podpira. 
 
Razprave ni bilo, zato 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. 
14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006-ZUE, 11/2009, 81/2011 in 47/2014). 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
B. Odprtje NRP 40700021 Nakup knjižnice in zagotovitev sredstev za plačilo zadnjega dela 

kupnine 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  
 



6 

 

Stališča komisij: 
 
Komisija za finance se je seznanila s predlaganim sklepom.  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Razpravljali so: Bojan Homan, Marjan Bajt, mag. Drago Štefe in Tanja Hrovat.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2016 se uvrsti NRP 40700021 NAKUP KNJIŽNICE.  
 
Na NRP 40700021 NAKUP KNJIŽNICE, PP 131003 – kultura – investicije in invest. Transfer, PKT 
420099 – nakup drugih zgradb in prostorov se v proračunu za leto 2016 prerazporedijo sredstva v 
skupni višini 127.944,00 EUR iz PP 240102 splošna proračunska rezervacija – svet, PKT 409000 
splošna proračunska rezervacija. 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).  
 
 
 
C. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016 – 

dopolnitev 
 
Uvodno poročilo so podali Klemen Kastelic iz Urada za splošne zadeve, Tanja Hrovat iz Projektne 
pisarne in župan Boštjan Trilar.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance se je seznanila s predlaganim sklepom.  
 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s premoženjskimi zadevami v zvezi z dopolnitvijo načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj, dopolnitvijo načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in ukinitvijo statusa grajenega javnega dobra.  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Stanovanjska komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, 
podpira. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo 
Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanjo nima 
pripomb, razen v delu, ki se nanaša na nakup nepremičnine – parc. št. 146/1, k.o. 2100 – Kranj, na 
katerem stoji stavba z oznako ID 2100-804 na naslovu Tomšičeva ulica 19 v Kranju. Komisija meni, da 
je glede na namen, za katerega se ta nepremičnina pridobiva, cena 185.000 EUR previsoka. Z 
nakupom nepremičnine se strinja le v primeru, da bosta lastnici nepremičnine pokrili večji del stroškov 
povezanih z rušenjem stavbe. 
 
Razpravljali so: Bojan Homan, Jakob Klofutar, Janez Černe, mag. Barbara Gunčar in Vlasta Sagadin.  
 
Janez Černe je predlagal, da se nakup nepremičnine Tomšičeva ulica 19 umakne iz gradiva. 
Predlagal je, da gre občina v pogajanja in tako zniža previsoko ceno. 
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Mag. Barbara Gunčar je vprašala, ali se morajo res vsa sredstva investirati v mestno jedro, kaj pa 
ostali deli občine.  
 
Vlasta Sagadin se je strinjala z odkupom nepremičnine.  
 
Bojan Homan se je strinjal s predlaganim odkupom hiše na naslovu Tomšičeva ulica 19 v Kranju in 
hkrati predlagal, da se projekt ureditve Gasilskega trga zaključi do konca tega mandata Sveta Mestne 
občine Kranj.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji dopolnjen  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 
2016 s tem, da se projekt ureditve Gasilskega trga zaključi do konca tega mandata Sveta Mestne 
občine Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 22 ZA, 4 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
 
D. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 – 

dopolnitev  
 
Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic iz Urada za splošne zadeve.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance se je seznanila s predlaganim sklepom.  
 
Komisija za kmetijstvo  se je seznanila s premoženjskimi zadevami v zvezi z dopolnitvijo načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj, dopolnitvijo načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in ukinitvijo statusa grajenega javnega dobra.  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo 
Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanjo nima 
pripomb.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 
2016. 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
 
E. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 684/4, 684/6, 

684/8, 684/10, 684/12 in 684/14, vse k.o. 2130 - Pševo 
 
Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic iz Urada za splošne zadeve.  
 
Stališča komisij:  
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Komisija za finance se je seznanila s predlaganim sklepom.  
 
Komisija za kmetijstvo  se je seznanila s premoženjskimi zadevami v zvezi z dopolnitvijo načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj, dopolnitvijo načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in ukinitvijo statusa grajenega javnega dobra.  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljiščih parcelna številka 684/4, 684/6, 684/8, 684/10, 
684/12 in 684/14, vse k.o. 2130 – Pševo. 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
 
F. Odprtje novega NRPja in prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije na NRP 

40600208 Ureditev Gasilskega trga 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance se je seznanila s predlaganim sklepom.  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom. 
Komisija meni, da je glede na namen, za katerega se nepremičnina – parc. št. 146/1, k.o. 2100 – 
Kranj, na katerem stoji stavba z oznako ID 2100-804 na naslovu Tomšičeva ulica 19 v Kranju, 
pridobiva, cena 185.000 EUR previsoka. Z nakupom nepremičnine se strinja le v primeru, da bosta 
lastnici nepremičnine pokrili večji del stroškov povezanih z rušenjem stavbe. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Iz proračunske postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – svet, podkonta 409000 Splošna 
proračunska rezervacija se zaradi zagotovitve sredstev za namen nakupa nepremičnine parc. št. 
146/1, k.o. 2100 – Kranj, na katerem stoji stavba z oznako ID 2100-804 na naslovu Tomšičeva ulica 
19 v Kranju zagotovijo v višini 185.000,00 €, na NRP 40600208 Ureditev Gasilskega trga, proračunska 
postavka 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420099 Nakup drugih 
zgradb in prostorov. 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 23 ZA, 3 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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4. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV 

KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KRT IN KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ZMRZLIKAR – 
2. OBRAVNAVA 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila  z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
preselitev kmetijskega gospodarstva Krt in kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar, se z njim strinja in 
predlaga Svetu MO Kranj, da ga sprejme.   
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila z Odlokom o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega 
gospodarstva Krt – 2. obravnava in nima pripomb. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega 
gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
 
 
5. ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 

OBMOČJE MESTNE OBČINE KRANJ – 1. OBRAVNAVA -  PREDLOG ZA SKRAJŠANI 
POSTOPEK 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.   
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o dopolnitvi 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj in nanj nima 
pripomb. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila z Odlokom o dopolnitvi 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj – 1. obravnava -  
predlog za skrajšani postopek in nima pripomb. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja  
 
SKLEPA:  
 
1. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine 

Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 2 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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2. Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
 
 
 
6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA 

OBMOČJA BR 1 – BRITOF JUG – 1. OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.   
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnjenim osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah 
občinskega lokacijskega načrta območja Br 1 – Britof jug (prva obravnava). 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila z Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta območja Br 1 – Britof jug – 1. obravnava s pripombo: 
»Obvezno se zagotovi rezervacija zemljišča za izvedbo rondoja, kot priključek na avtocesto, Kranj 
sever.« 
 
Po krajši razpravi svetnika Bojana Homana je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta 
območja Br 1 – BRITOF JUG – prva obravnava.  
 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
 
7. ODLOK O USTANOVITVI IN ORGANIZIRANJU PODJETJA KOMUNALA KRANJ, JAVNO 

PODJETJE, D.O.O. – 1. OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo sta podala Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
ter Simona Krč iz Komunale Kranj d.d. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Uskladi naj se besedilo 23. in 25. člena odloka v delu, kjer se navaja pristojnost predlagati odpoklic 
direktorja javnega zavoda. Hkrati SPK predlaga, da naj se obrazloži, kakšne so posledice izločitve 
občine iz sistema enotnih cen po 36. členu odloka. 
 
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala 
Kranj, javno podjetje, d.o.o., s pripombo da se preveri, ali je predzadnja alineja drugega odstavka 19. 
člena skladna z zakonodajo oz. se jo črta ali premakne pod pristojnosti Skupščine 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila z Odlokom o ustanovitvi in 
organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. – 1. obravnava s pripombo: »Do seje 
Sveta MOK v sredo 22.6.2016 se natančno precizira, kako je z izstopom ostalih občin glede skupne 
cene, predvsem v primeru, ko neka občina ne želi potrditi enotne cene. Sporen je 36. člen odloka. 
Komunala npr. predlaga enotno ceno, lahko pa se zgodi, da je katera od občin ne potrdi.« 
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Razpravljali so: mag. Drago Štefe, Gregor Tomše in Marko Kocjančič, direktor Komunale Kranj.  
 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. – prva 
obravnava. 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 
 
 
8. PREDLOG CEN STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD 
 
Uvodno poročilo sta podala Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
ter Marko Kocjančič, direktor Komunale Kranj.  
 
Stališča komisij:  
 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko Predlog cen storitev 
odvajanja in čiščenja odpadnih vod in se z njimi strinjajo. 
 
Komisija za krajevne skupnosti nasprotuje sprejemu predlaganih cen storitev odvajanja in čiščenja 
odpadnih vod 
 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Predlogom cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila s Predlogom cen storitev 
odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Svetu predlaga, da predlagane cene potrdi, z glasovi 3 ZA in 1 
PROTI. 
 
Razpravljali so: mag. Drago Štefe, Janez Černe, Bojan Homan, Aleksandar Andrić, Ignac Vidmar, 
mag. Andrej Šušteršič, mag. Igor Velov, Jožef Rozman, Sonja Mašić, Irena Dolenc, Janez Černe, 
Boštjan Trilar ter Marko Kocjančič in Katarina Žgajnar iz Komunale Kranj. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Potrdi se elaborat o oblikovanju cen storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske 

odpadne vode z javnih površin  v Mestni občini Kranj 
 
2. Potrdi se elaborat o oblikovanju cen storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske 

odpadne vode z javnih površin  v Mestni občini Kranj 
 

3. Potrdijo se cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne 
vode z javnih površin  v Mestni občini Kranj: 

 
EM Cena v EUR brez DDV 

omrežnina odvajanje mesec/DN 20 3,96 
omrežnina čiščenje mesec/DN 20 5,38 
odvajanje m3 0,0928 
čiščenje m3 0,4938 
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4. Cene storitev veljajo od 1.7.2016. Za obdobje enega leta se cena omrežnine čiščenja za priključek 
DN20 zaradi poračuna iz leta 2015 zniža in je: 5,20 EUR brez DDV. 

 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 17 ZA, 6 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
9. IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU PRAVIC PORABE SREDSTEV V VSAKOKRATNEM SPREJETEM 

PRORAČUNU OBČINE- FINANČNO JAMSTVO ZA ODLAGALIŠČE TENETIŠE 
 
Uvodno poročilo sta podala Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
ter Simona Krč iz Komunale Kranj.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko Izjava o zagotavljanju 
pravic porabe sredstev v vsakokratnem sprejetem proračunu občine-seznanitev z višino finančnega 
jamstva in odgovornostjo glede izvajanja zakonsko predpisanih ukrepov na odlagališču Tenetiše in se 
z njim strinjajo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Izjava o zagotavljanju pravic porabe sredstev v vsakokratnem sprejetem proračunu 
Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 
 
 
 
10. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH 

PROGRAMOV V ZASEBNEM VRTCU DOBRA TETA, PE PRI DOBRI LUČKI 
 
Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko Sklep o spremembah 
Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu  Dobra teta, PE Pri Dobri lučki 
in se z njim strinjajo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo soglaša s Sklepom o spremembah Sklepa o 
določitvi cen vzgojno- Varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem 
vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki. 
 
Sprejeto z večino glasov (18 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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11. SOGLASJE MESTNE OBČINE KRANJ K PREČIŠČENEMU BESEDILU STATUTA 

OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE 
 
Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo soglaša s prečiščenim besedilom Statuta OZG. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k prečiščenem besedilu Statuta Osnovnega zdravstva 
Gorenjske. 
 
Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 
 
 

 
12. PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016 
 
Uvodno poročilo je podal Darko Jarc, predsednik Nadzornega odbora.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Kranj 
za leto 2016.  
 
Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
 
 
13. IMENOVANJE ZUNANJEGA IZVAJALCA ZA IZVEDBO NADZORA S PODROČJA NAČRTA 

RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015, 
ANALIZA IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA ENERGETSKE OBNOVE IN DOLOČENIH 
POSTAVK OSNOVNE ŠOLE OREHEK KRANJ 

 
Uvodno poročilo je podal Darko Jarc, predsednik Nadzornega odbora.  
 
V razpravi, v kateri so sodelovali: mag. Andrej Šušteršič, Jakob Klofutar, mag. Igor Velov in Boštjan 
Trilar, je bil podan predlog spremembe sklepa, da naj občinska uprava do naslednje seje sveta preveri 
način izbire izvajalca za izvedbo nadzora. Zakon o javnem naročanju namreč določa, da je potrebno 
izbrati najcenejšega izvajalca, ne pa izbirati izvajalce po referencah.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Občinska uprava naj do naslednje seje sveta preveri način izbire izvajalca za izvedbo nadzora s 
področja načrta razvojnih programov (NRP) Proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015, analiza 
izvedbe javnega naročila energetske obnove in določenih postavk Osnovne šole Orehek. 
 
Sprejeto z večino glasov (20 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 



14 

 

14. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
1. Janez Černe:  

- Na spletu je prebral, da naj bi novo parkirišče Stara Sava preverjala inšpekcija, da nima 
ustreznih dovoljenj. Zanimalo ga je kaj je na tem? 

 
Župan Boštjan Trilar tega ne more komentirati, ker vir informacij ni kredibilen.  
 
2. Mag. Andrej Šušteršič:  

- Vesel je, da se je izvedla njegova pobuda za postajališče za avtodome na parkirišču Stara 
Sava. Predlagal je tudi, da bi bilo mesto Kranj prijazno do motoristov  in da bi se tam naredilo 
nekaj parkirnih mest za motorje in postavijo omarice za shranjevanje opreme. To naj se objavi 
na spletnih straneh mednarodne zveze in je to dodatna promocija mesta Kranja.  

 
3. Vlasta Sagadin:  

- Prosila je, da se pregleda tlak na Maistrovem trgu in plošče ustrezno zalije z mešanico.  
- Vprašala je, ali obstaja s prometnega vidika možnost označiti prehod za pešce pri Vrtcu Čira 

Čara.  
- Na položnici obračuna komunalnih storitev je navedenih 12 postavk. Na postavkah 5 in 11 je 

obračunano zbiranje odpadkov, ki se zaračunava uporabniku po številu oseb v gospodinjstvu. 
Podatke o številu oseb v gospodinjstvo posreduje Komunali Kranj Upravna enota, prav tako 
podatke o povečanju članov. Podatke o zmanjšanju članov, to je smrt ali odjava prebivališča v 
Komunali Kranj ne spremljajo. Vprašala je, ali se ta malomarnost dela slučajno pri 
posameznih gospodinjstvih ali je ta pomanjkljiva evidenca posledica neke sistemske napake. 
Glede na vso informacijsko tehnologijo taka evidenca ne bi smela biti problem. Vprašala je 
kdo je dolžan sporočati te spremembe pri številu članov v gospodinjstvu.   

 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da so se vsi roki za uveljavljanje garancije pri tlaku na 
Maistrovem trgu so že zdavnaj iztekli. Če želijo sanirati tlak na Maistrovem trgu je potrebno 
zagotoviti sredstva v proračunu. Drugi ukrep, ki bi pomagal k obrabi tlaka, je omejitev prometa 
skozi mesto.  
 

4. Irena Dolenc:  
- Ljudska univerza Kranj je naročila pravno mnenje, ki je stalo 904,32 €. Ta pravna mnenja so 

zelo pogosta. Pravzaprav so vsi brez svojih pravnikov in ne morejo sami svojih stališč 
oblikovati. Mestna občina Kranj bi morala imeti pregled nad tem, kako pogosto ta pravna 
mnenja pridobivajo, ker nekatera so zelo preprosta.  

- Na parkirišču na Sejmišču se zaradi prehoda z zapornico ukine dve brezplačni uri parkiranja. 
Ali torej potem veljajo parkirne kartice? 

- Prosila je, da se lastnike privat parkirišča pri Koloseju Kranj opozori na prenizko postavljeno 
verigo, ki varuje parkirišče. Ker se pa ljudje tam sprehajajo, je opozorila, da naj občina lastnike 
opozori. UGGJS 

 
Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, je povedal, da je na modri coni 
dovoljeno do dve uri parkiranja. Ena ura brezplačno je zagotovljena s parkirno kartico, ki se jo 
dobi na občini. Na Sejmišču ni zastonj parkiranja.  

 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da je uvedel prakso, da se enkrat na mesec dobiva z direktorji javnih 
zavodov, katerih ustanovitelj/soustanovitelj je občina. Sami se strinjajo z združitvijo pravne in 
kadrovske ter informacijske službe. 
 
5. Mag. Janez Frelih:  

- Po Kranju je opazil, da so žive meje na nekaterih območjih zelo razraščene, tako da ovirajo 
pregled nad cesto. Predlagal je, da se ukrepa v zvezi s tem.  

- Prometni znaki, predvsem omejitev hitrosti so zaradi živih mej na nekaterih delih niso vidni. 
Predlagal je, da se ukrepa. 

 
Župan Boštjan Trilar je prosil mag. Freliha, da sporoči lokacije, kje ti prometni znaki niso vidni.  
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Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, je povedal, da se je pregled živih mej pričel 
lansko leto. Tega je veliko, zato sodelujejo s krajevnimi skupnostmi. Veliko je medsoseskih prijav, tudi 
redarji in inšpektorji sporočajo, kar potem v najkrajšem času uredijo.  
 
6. Sonja Mašić: 

- Vprašala je, kakšna je situacija izgradnje mostu čez Kokro in kdaj je predviden zaključek del. 
- Opozorila je, da bi bilo potrebno popraviti in dokončati stopnice med Savsko cesto in Ulico 

Tatjane Odrove, saj jih dnevno uporablja veliko ljudi.   
- Opozorila je na nepregledni ovinek na cesti ob občinskem objektu na starih Hujah.  
- Vprašala je, ali se bo izvedel prehod za pešce pri Planet Tušu na Planini.  
- Opozorila je, da iz stanovanjskih stavb na naslovu Planina 11 in 12 kot tudi na Župančičevi 

ulici ljudje ne morejo varno stopiti na cesto, ker je hitrost mimo vozečih avtomobilov 
neprilagojena. Predlaga ogled na terenu in izvedbo ustreznega ukrepa.  

 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da ni zagotovljenih sredstev za obnovo stopnic za OŠ Staneta 
Žagarja Kranj v letošnjem proračunu. Za prehod za pešce pri Tušu je za projekt potrebnih devet 
soglasij od države, zato se je zadeva zavlekla. 
 
Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da so dela na izgradnji mostu čez Kokro v polnem 
teku. Vzdolž starega mostu je postavljen začasni,  kot gradbeni oder in peš povezava. Dela potekajo 
skladno s terminskim planom in bodo zaključena v drugi polovici julija, ko bo most predan v uporabo.  
 
7. Mag. Drago Štefe:  

- Na Likozarjevo ulico se navezuje 14 ulic in Cesta na Klanec ima še 7 križišč. Prosil je, da se 
tudi na stranskih ulicah obnovijo talne oznake. 

 
8. Ignac Vidmar:  

- Opozoril je na težave v KS Primskovo in sicer: Jelenčeva ulica – pločnik, v križišču Likozarjeve 
in Tomažičeve ulice – ogledalo, pločnik Zadružne ulice do šole. Zanimalo ga je, če se že kaj 
rešuje. Navedeno bo posredoval tudi po elektronski pošti.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.  
 
 
Zapisala 
Milena Bohinc       Boštjan Trilar 
             Župan 


