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Z A P I S N I K 
 
 
 
40. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 19. 9. 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, Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, Milorad Gogić, mag. Branko Grims, mag. Barbara 
Gunčar, Bojan Homan,  Jakob Klofutar, Boris Kozelj, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski, Damijan Perne, 
Damjana Piškur, Natalija Polenec, mag. Franc Rozman, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, Helena Sitar, mag. Drago 
Štefe, mag. Zoran Stevanović, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor Tomše, dr. Andreja Valič Zver, 
Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Darinka Zorko in Tina Žalec. 
 
Poleg članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber – direktorica 
mestne uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja Koprivec 
- vodja Urada za splošne zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja Urada za družbene dejavnosti, Janez Ziherl - vodja 
Urada za okolje in prostor, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo 
in gospodarske javne službe, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, Eva Mlakar – vodja Službe 
notranje revizije, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Borut Ulčar, RRD d.o.o. 
Domžale, Miran Hude iz Kokrice, odvetnik,  Ivo Kejžar, Ipsum d.o.o. Domžale, Špela Kragelj Bračko, Protim 
Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur, Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 
 
Navzoča predstavnika medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas in Peter Šalamon – Infonet media. 
 
Župan Boštjan Trilar je pozval svetnice in svetnike, da z minuto tišine počastijo spomin na kranjskega dobrotnika 
in častnega občana gospoda Vincenca Drakslerja.  
 
Spominjali se ga bodo po njegovi izjemni dobrodelnosti in čutu za ljudi, ki v življenju potrebujejo pomoč širše 
skupnosti. Družbi je dal mnogo več, kot se od posameznika pričakuje, ter mnogim dal upanje in priložnost, da 
ponovno zaživijo.  Večino svojega življenja je preživel na tujem, vedno pa je ostal povezan z rodnim Kranjem. Z 
njegovo vzpodbudo in obsežno finančno podporo za njim ostajajo Fundacija z reintegracijskim centrom za pomoč 
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odvisnikom, socialno podjetje z dejavnostjo ponovne uporabe, medgeneracijski center in materinski dom. 
Mestna občina Kranj mu je za več kot desetletje dolgo aktivno delovanje na področju pomoči najbolj ranljivim 
skupinam občanov ter za ves prispevek in vso naklonjenost, ki jo je izkazal svojemu rodnemu mestu, leta 2014 
podelila naziv častni občan. 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 30 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 in poročilo 
o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta, odgovori na svetniška vprašanja, na podlagi pripomb komisij čistopis 
Sprememb Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, amandma k Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju – druga 
obravnava 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je 2. točko Kadrovske zadeve umaknil z dnevnega reda, ker občina ni prejela 
nobenega predloga, ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. Kot je že bilo napovedano v predlogu 
dnevnega reda, bo v kolikor ne bo vsebinskih pripomb, za štiri odloke med razpravo predlagal sprejem po 
skrajšanem postopku. 
 
Razprave na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnika 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20. 6. 2018 ter poročilo o izvršitvi 

sklepov  
2. Premoženjske zadeve  
3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2019 – osnutek 
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju 

– druga obravnava 
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 

OPPN za EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju – osnutek – predlog za skrajšani postopek 
6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska 

Ob Savi) – druga obravnava 
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje z oznako KR SA 2 Kranj Sava – druga 

obravnava 
8. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v 

Mestni občini Kranj – osnutek 
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v območju 

Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju– osnutek – predlog za skrajšani postopek 
10. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Kranj 

na področju ginekologije in porodništva – osnutek – predlog za skrajšani postopek 
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini 

Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek 
12. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj – uradno prečiščeno besedilo 
13. Potrditev koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno – zasebnega partnerstva za izgradnjo telovadnice, 

šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja 
14. Predlogi za podelitev nagrad in priznanj Mestne občine Kranj za leto 2018 
15. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 39. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 20.6.2018 IN POROČILA 
O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 

Poročilo o izvršitvi sklepov 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podala Senja Vraber, direktorica 
občinske uprave.  
 
Razpravljal je svetnik Boris Kozelj, ki je želel dobiti stališče oziroma pojasnilo glede izplačevanja sejnin po citirani 
uredbi članom Sveta javnega zavoda Ljudska univerza Kranj (v zapisniku 39. seje MS MOK, na strani 15 in 16, 
predlagani amandma 3).  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20.6.2018 ter poročilo o izvršitvi sklepov. 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 
 

 
2. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 Stražišče parcela 924/46 (ID 4688899) 
 
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 točkami 3. A, 3. B, 3.C, 3.D, 3.E, 3.F, 3. 
G in 3. H Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami, ki jih je pripravil Urad za splošne 
zadeve.   
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z njim 
strinja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2131 Stražišče parcela 
924/46 (ID 4688899). 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
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B. Ukinitev statusa javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2100 Kranj parcela 446/1, 446/3, 446/4, 
446/5 in 446/7 

 
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 točkami 3. A, 3. B, 3.C, 3.D, 3.E, 3.F, 3. 
G in 3. H Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami, ki jih je pripravil Urad za splošne 
zadeve.   
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z njim 
strinja. 
 
Razpravljali so: mag. Igor Velov, mag. Primož Terplan, Bojan Homan, Vlasta Sagadin, Alenka Benčina, Mateja 
Koprivec in Boštjan Trilar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2100 Kranj parcela 446/1, 
katastrska občina 2100 Kranj parcela 446/3, katastrska občina 2100 Kranj parcela 446/4, katastrska občina 2100 
Kranj parcela 446/5 in katastrska občina 2100 Kranj parcela 446/7. 
 
Sklep ni bil sprejet (29 PRISOTNIH: 6 ZA, 23 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
 
 
 
C. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 72/17 k.o. 2135 Drulovka 
 
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 točkami 3. A, 3. B, 3.C, 3.D, 3.E, 3.F, 3. 
G in 3. H Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami, ki jih je pripravil Urad za splošne 
zadeve.   
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z njim 
strinja. 
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Razpravljali so: Alenka Benčina, mag. Branko Grims, Mateja Koprivec in župan Boštjan Trilar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 72/14 k.o. 2135 – Drulovka. 
 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 
 
 
 
D. Načrt razpolaganja z nepremičnim  premoženjem 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 točkami 3. A, 3. B, 3.C, 3.D, 3.E, 3.F, 3. 
G in 3. H Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami, ki jih je pripravil Urad za splošne 
zadeve.   
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z njim 
strinja. 
 
Razpravljali so: mag. Drago Štefe, mag. Franci Rozman, Tina Žalec, Marjan Bajt, Mateja Koprivec in Boštjan Trilar 
župan.  
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je glede na razpravo sprejel predloge, da se iz dopolnitve načrta črtata 
nepremičnini parc. št. 657/4 in 657/5, k.o. 2139 Mavčiče, in dal v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 s tem, 
da se iz dopolnitve črta stavbno zemljišče nepremičnine parc. št. 657/5 k.o. 2139 Mavčiče in nepremičnine parc. 
št. 657/4 k.o. Mavčiče. 
 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 
 
 
 
E. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 
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Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. A, 3. B, 3.C, 3.D, 3.E, 3.F, 3. 
G in 3. H Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami, ki jih je pripravil Urad za splošne 
zadeve.   
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom in ga 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. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 
81/11 in 47/14). 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 
 
 
F. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Kranj 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. A, 3. B, 3.C, 3.D, 3.E, 3.F, 3. 
G in 3. H Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s Sklepom o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v 
Mestni občini Kranj. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini 
Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 
 
 
G. Predlog prerazporeditve sredstev za izvedbo 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  
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Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. A, 3. B, 3.C, 3.D, 3.E, 3.F, 3. 
G in 3. H Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in se z njim 
strinja. 
 
Po razpravi svetnika Bojana Homana, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 se za potrebe povečanja sredstev na NRP 40600031 LN Britof - 
Voge opravi sledeča prerazporeditev: 
iz: NRP 40600153 Križišča in krožišča, proračunske postavke 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 39.400,00 EUR 
na: NRP 40600031 LN Britof - Voge, proračunsko postavko 230804 ZN Britof – Voge - zemljišča, podkonto 420600 
Nakup zemljišč v višini 39.400,00 EUR. 
 
Sprejeto soglasno (33 PRISOTNIH: 33 ZA). 
 
 
 
H. Odprtje novega NRP energetske sanacije – tehnološki ukrepi in uskladitev NRPjev 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. A, 3. B, 3.C, 3.D, 3.E, 3.F, 3. 
G in 3. H Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo predlaganih premoženjskih zadev. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračun Mestne občine Kranj se na NRP Energetske sanacije – tehnološki ukrepi, na proračunsko postavko  
141002 obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporedijo sredstva v 
skupni višini 178.480 EUR kot sledi: 

- 16.500 EUR iz NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja, proračunske postavke 231001 energetska 
zasnova Kranja, konta 402199 drugi posebni material in storitve,  

- 70.000 EUR iz proračunske postavke 230202 avtobusni prevozi, konta 402399 drugi prevozni in 
transportni stroški, 

- 15.000 EUR iz proračunske postavke 170402 socialno podjetništvo, konta 410299 druge subvencije 
privatnim podjetjem in zasebnikom, 

- 5.000 EUR iz proračunske postavke 231023 pogrebna in pokopališka dejavnost, konta 402199 drugi 
posebni material in storitve, 
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- 10.000 EUR iz NRP 40700119 OŠ Stražišče - telovadnica, proračunske postavke 111001 investicije in 
investicijski transfer - izobraževanje, konta 420802 Investicijski inženiring, 

- 4.000 EUR iz NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, proračunske postavke 111001 
investicije in investicijski transfer - izobraževanje, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški 
objav, 

- 6.000 EUR iz NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, proračunske postavke 111001 
investicije in investicijski transfer - izobraževanje, konta 402099 Drugi splošni material in storitve, 

- 14.000 EUR NRP 40718046 Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja, 
proračunske postavke 111001 investicije in investicijski transfer - izobraževanje, konta 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 

- 4.000 EUR iz NRP 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj, proračunske postavke 
141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano, proračunske 
postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica, proračunske postavke 
141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina, proračunske postavke 141002 obnovljivi 
viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar, proračunske postavke 141002 
obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko – PŠ Trstenik, proračunske postavke 
141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca, proračunske postavke 141002 
obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja, proračunske postavke 141002 
obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa, proračunske postavke 141002 
obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 1.000 EUR iz NRP 40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek, proračunske postavke 141002 obnovljivi 
viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 500 EUR iz NRP 40718047 Energetska sanacija vrtca Živ Žav, proračunske postavke 141002 obnovljivi viri 
energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 480 EUR iz NRP 40718048 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča, proračunske postavke 
141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav. 

 
Na 36. seji Mestnega sveta MO Kranj se sprejeti sklepi, povezani z uskladitvijo projektov celovitih energetskih 
sanacij, dopolnijo z naslednjimi sklepi:  

- na NRP 40718033 Energetska sanacija vrtca Najdihojca, proračunsko postavko  141002 obnovljivi viri 
energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporejena sredstva v višini  106.114 
se razmeji tako, da  59.005 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa predstavlja javna 
sredstva.  

- na NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko PŠ Trstenik, proračunsko postavko  141002 
obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporejena sredstva v 
višini  14.760 EUR se razmeji tako, da  8.207 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa 
predstavlja javna sredstva. 

- na NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar, proračunsko postavko  141002 obnovljivi viri 
energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporejena sredstva v višini  99.005 
EUR se razmeji tako, da  55.052 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa predstavlja javna 
sredstva. 

- na NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina, proračunsko postavko  141002 obnovljivi viri 
energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporejena sredstva v višini  74.927 
EUR se razmeji tako, da  41.663 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa predstavlja javna 
sredstva. 

- na NRP 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica, proračunsko postavko  141002 
obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporejena sredstva v 
višini  136.963  EUR se razmeji tako, da  76.158 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa 
predstavlja javna sredstva. 
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- na NRP 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča, proračunsko postavko  141002 
obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporejena sredstva v 
višini  59.634  se razmeji tako, da  33.160 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa 
predstavlja javna sredstva. 

 
Sprejeto soglasno (33 PRISOTNIH: 33 ZA). 
 
 
 
3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2019 – OSNUTEK 

 
Uvodno poročilo sta podala Mirko Tavčar, vodja Urada za finance in Boštjan Trilar, župan. 
Mirko Tavčar je v imenu predlagatelja najavil popravek dveh napak. Popravi se pravna podlaga na prvi strani 
odloka in sicer je pri Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti pravilno (Ur. l. 
RS, št. 1/2018). V zadnjem odstavku načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem je pravilen skupni znesek 
ocenjenega prihodka realiziranih predlaganih prodaj zemljišč v letu 2019 334.000 EUR in odprodaj stavb in delov 
stavb 95.000 EUR »429.000 EUR«. V imenu predlagatelja je najavil spremembo v osnutku proračunu 1.839 EUR 
na postavki 120401 VVE pri OŠ. Povečajo se sredstva na kontu 4133za plačilo razlike med ceno programa in 
prispevkom staršev, zmanjšajo pa na kontu 4119. Razlog za razliko je v tem, da starši ob vpisu v vrtec niso obvestili 
vrtca, da so na Zavod za šolstvo vložili vlogo za izdajo odločbe. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 – 
osnutek. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija predlaga, da se v pravni podlagi popravi navedba objave Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti v Uradnem lista. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2019 – osnutek in nima pripomb. 
Komisija predlaga mestnemu svetu, da se najde rešitev in ustrezna razlaga ter da se upoštevajo pripombe Janeza 
Freliha. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine 
Kranj za leto 2019 in se z njim v delu, ki sodi v okvir delovnega področja komisije, strinja. 
 
Sosvet za krajevne skupnosti:  
Sosvet za krajevne skupnosti se je seznanil z osnutkom proračuna in predlaga, da mestni svet razmisli o 
smotrnosti višine predlaganih sredstev za vse kolesarske projekte in investicije, saj bi s to višino sredstev lahko 
uredili vodovod v zaselku Zabukovje, ki je brez pitne vode, zato Sosvet za krajevne skupnosti tudi meni, da je 
ureditev vodovoda prednostna.  
 
Komisija za turizem: 
Komisija za turizem se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 – osnutek. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019.  
 
Komisija za kulturo in šport 
Komisija se seznanja z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2019 
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Komisija za gospodarstvo: 
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 – osnutek. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2019. 
 
V razpravi so sodelovali: mag. Barbara Gunčar, Tanja Hrovat, Janez Ziherl, Jože Rozman, Marjan Bajt, Alenka 
Benčina, Janez Černe, Mirko Tavčar, Bojan Homan, Gregor Tomše, mag. Drago Štefe, Irena Dolenc, Jakob Klofutar, 
mag. Igor Velov, mag. Franc Rozman, mag. Andrej Šušteršič, Tina Žalec, Boris Kozelj in Boštjan Trilar.  
 
Mag. Barbara Gunčar:  
- Vprašala je, kako je predvideno s kanalizacijo ob cesti Breg ob Savi – Mavčiče. 
- Zanimalo jo je, kako je s cesto Brdo – Bobovek – Mlaka.  
 
Tanja Hrovat je odgovorila, da je predvidena čistilna naprava v Podreči, da se ločeno obravnavata levi in desni 
breg Save. Levi breg, naselji Čirče in Hrastje gravitirata v čistilno napravo v Trbojah. To je skupni projekt z Občino 
Šenčur. Za leto 2019 so rezervirana sredstva za potrebne odkupe zemljišč za ureditev te ceste, zaradi zamikov 
katastra in izredno ozke ceste na večih lokacijah na tej trasi bo potrebno najprej pridobiti lastništvo nad celotno 
cesto.  
 
Janez Ziherl je povedal, da so bile ravnokar izdelane meritve ceste na trasi Bobovek – Mlaka. Naslednji korak bo 
priprava idejne rešitve. Vse skupaj je potrebno, da se izkažejo odkupi zemljišč in pripravi DIIP ter odpre NRP. 
 
Jože Rozman:  
- Zanimalo ga je, za stavbo OŠ Simon Jenko Center, je zasledil tri številke in želel pojasnilo. 
- Zanimalo ga je, kaj je glede kolesarskih povezav predvideno za Šorlijevo naselje. 
- Predlagal je, da se odkupi zemljišča, ki jih prodaja Gorenjska banka, 346 m 2 zelenice pri Vrtcu Kekec in 146 

m2 ceste v KS Vodovodni stolp, vse skupaj za ceno 21.000 €. 
 
Boštjan Trilar je povedal, da je govoril o celotnem znesku evropskih sredstev pri sofinanciranju obnove OŠ Simon 
Jenko Center, Mirko Tavčar pa izpostavil znesek, ki je predviden za leto 2019.  
Mateja Koprivec je povedala, da so sredstva za odkup ceste v KS Vodovodni stolp že zagotovljena. Do oktobrske 
seje bo občinska uprava poskušala najti sredstva za odkup zelenice.  
 
Marjan Bajt je povedal, da so na osnovi idejne zasnove kolesarskega omrežja v Mestni občini Kranj bile 
postavljene prioritete, v katerem je 10 kolesarskih povezav, med katerimi je tudi ta skozi Šorlijevo naselje. 
 
Alenka Benčina:  
- Predlagala je, da se cesta v Goričah pod Šarabonom, ki je bila samo zakrpana, da se preplasti.  
- Povedala je, da je podeželje, Golnik, Goriče, Trstenik izpadlo iz izgradnje kanalizacijskega omrežja. Predlagala 

je, da se jim dodeli določena sredstva glede na to, da bodo morali sami izgraditi male čistilne naprave. 
 
Tanja Hrovat je povedala, da Uredba o odvajanju in čiščenju odpadnih voda predpisuje katera območja je 
potrebno prioritetno opremiti. Uredba navaja aglomeracije glede na gostoto poselitve z rokom 2021 oziroma 
2023. Evropska sredstva so predvidena samo za območja poselitve nad 2.00o populacijskih enot oziroma 
uporabnikov. Zato v Kranju lahko pridobijo ta sredstva še za Britof, Predoslje in Mlako, medtem ko levi, desni 
breg Save, Besnica, Golnik so v domeni občin samih in zato ne bo sofinancerskih sredstev. 
 
Janez Černe:  
- Želel je prejeti letno oceno stroškov javno zasebnih partnerstev na letni ravni.  
- Vprašal je, koliko še ostane kreditne sposobnosti občine, potem ko bo v letu 2019 vzela 12 mio eur kredita. 
- Predlagal je, da se odpre projekt doma upokojencev, ki bo raziskal kakšne točno so potrebe, našel lokacijo 

in da se prične z izgradnjo. 
- Predlagal je, da se podpre projekt Evropska prestolnica kulture 2025. 
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Župan Boštjan Trilar je povedal, da ima občina trenutno sklenjena tri javno zasebna partnerstva in sicer OŠ 
Stražišče, OŠ Stane Žagar in Vrtec Bitnje. V načrtu sta še ledna dvorana in parkirišče pod Slovenskim trgom. 
Mestna občina Kranj je zainteresirana za projekt Evropska prestolnica kulture 2025 in ima v ta namen že 
pripravljen program. V proračunu pa mora občina nameniti 2,5 – 5 mio proračunskih sredstev. 
Za dom upokojencev se strinja in meni, da ga Kranj še kako potrebuje. 
 
Mirko Tavčar je povedal, da bo konec leta 2018 zadolžitev občine v višini 23,5 mio evrov neodplačanih glavnicah 
kreditov, konec leta 2019 pa 33,3 mio evrov. Ta zadolžitev vpliva na kreditni potencial te občine. Po trenutnih 
izračunih bo občina imela po letu 2019, če se ta zadolžitev v celoti zgodi pod predpostavkami, ki so v proračunu 
navedene, možnost zadolžitve še za 7 do 8 mio evrov.  
 
Bojan Homan:  
- Vprašal je, kdaj lahko pričakujejo odprtje telovadnice v Stražišču. 
- Vprašal je, kdaj se načrtuje izgradnja krožišča v Bitnjah. 
- Vprašal je, kdaj se bo pričela gradnja vrtca v Bitnjah. 
- Menil je, da je idealna lokacija za nov dom starejših občanov v industrijski coni Hrastje na robu gozda. 

Predlagal je, da se v proračun umesti nekaj sredstev za načrtovanje novega doma starejših občanov. 
- Predlagal je povečanje postavke za vzdrževanje občinskih cest iz 355.000 na 500.000 evrov. 
- Predlagal je povečanje sredstev na postavki za vzdrževanje zelenih površin na 200.000 evrov. 
- Pred leti se je kupil dom krajanov v Mavčičah. Vprašal je, ali se bo kaj sredstev namenilo za obnovo te stavbe. 
- Zaradi poznih lokalnih volitev se je strinjal, da še ta mestni svet sprejme proračun za prihodnje leto. Tako bo 

imel prihodnji mestni svet lažje delo.  
 
Boštjan Trilar je pojasnil, da je krožišče v Bitnjah državna investicija. Strinjal se je za dom starejših občanov, tudi 
za več sredstev za ceste. 
 
Tanja Hrovat je pojasnila, da je za telovadnico Stražišče rok izvedbe 28.11.2018. Zaenkrat ni zaznati nobenih 
zamud. Pri vrtcu Bitnje so pridobili stavbno pravico za nadomestni objekt, prav tako projektno dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za nadomestni objekt. Razpisan je postopek za izbor izvajalcev za javno 
zasebno partnerstvo. 
 
Gregor Tomše:  
- Predlagal je, da se ob gradnji komunalne infrastrukture Britof – Predoslje izgradi v Britofu 100 metrov 

pločnika, ki je najbolj nevarna točka te glavne ceste, ki je zelo nepregledno in je hkrati tudi šolska pot.  
- Opozoril je, da se rapidno povečujejo tekoči odhodki in tekoči transferi. Od leta 2016 do 2019 sta se ti dve 

postavki povečali za 4 mio evrov. V prihodnosti bo problem financirati tekoče poslovanje občine.  
- Strinjal se je, da se proračun sprejme v tem mandatu tudi v drugem branju.  
- Opozoril je, da pri načrtu razpolaganja oz. prodaje nepremičnin manjkajo opisi parcel.  
 
Boštjan Trilar se je strinjal, da bi morali kot dobri gospodarji povečevati prihodke, zmanjševati odhodke.  
 
Mirko Tavčar je povedal, da je bila spremenjena zakonodaja glede podajanja informacije v načrt razpolaganja. Z 
opisi parcel bi bil delo zamudno in ta dokument ne bi bil še v obravnavi.  
 
Tanja Hrovat je povedala, da je uprava ta odsek identificirala kot nevaren in so do lastnikov zemljišč že pristopili 
in se dogovorili za odkupno ceno. Sredstva so planirana v proračunu za leto 2019 za odkup. Sočasno s projektom 
Gorki bodo rešili ta pločnik. 
 
Mag. Drago Štefe:  
- Predlagal je uvrstitev nujnih sredstev za to, da bo občina resni partner državi pri gradnji doma upokojencev 

v Kranju.  
- Ponovno je predlagal, da se postavi nadstrešnica nad vežicami v enaki površini, kot je postavljena na površini 

za pogrebne slovesnosti na pokopališču v Kranju.  
- Kranjsko pokopališče je obzidano z enim grdim razpadajočim betonom. Začasno bi lahko to uredili s primerno 

zasaditvijo. 
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- Opozoril je, da je nujno potrebno zagotoviti sredstva za vzhodno in severno fasado stavbe Prešernovega 
gledališča. Predlagal je, da se določene stvari naredijo bolj varne. Opravi naj se razgovor z vodstvom 
Prešernovega gledališča, ki naj predlaga, katere stvari se lahko zajamejo še v proračun za leto 2019. 

 
Marjan Bajt:  
- Opozoril je na prometne zagate v Kranju. Gre za dve regionalni cesti in sicer severna prometna obvoznica 

povezava vzhod – zahod, Oldhamska cesta – Cesta Staneta Žagarja ter odsek ceste Britof  - Hotemaže.  
 
Irena Dolenc:  
- Zelo malo se pogovarjajo o zmanjševanju tekoče porabe. Ker občina zagotovi sredstva javnim zavodom, se 

jim ni treba truditi da bi bili proaktivni pri pridobivanju lastnih sredstev. Predlagala je, da bi mestna občina 
poskušala v sodelovanju z direktorji, ravnatelji javnih zavodov na nek način kako se bodo morali javni zavodi, 
da del sredstev pridobijo sami s tržno dejavnostjo. Veliko prostorov po javnih zavodih je neizkoriščenih. Že 
oddajanje teh prostorov bi prineslo nekaj sredstev in tudi nekaj aktivnosti bi lahko potekalo v teh prostorih.  

- Zavedajo se, da je dom starostnikov v Kranju nujno potreben. Potrebno je pa narediti načrt, ali zopet en velik 
dom  ali več manjših primestnih domov. 

- Vprašala je, ali smo z evropskimi sredstvi enako racionalni kot z občinskimi.  
- Opozorila je, da imajo stanovalci na Planini težave s hrupom, ki ga povzročajo uporabniki razno raznih igrišč 

ponoči. 
- Moti jo neustvarjalnost parkovnih ureditev v Kranju. Predlagala je, da se izkoristi bližino Biotehniškega centra 

Naklo, ki pripravi za isto ceno veliko bolj domiselne in ustvarjalne rešitve parkovnih ureditev. 
- Stroške Mestne občine Kranj za financiranje prireditev je zelo visok. Predlagala je varčnost pri porabi teh 

sredstev. 
- Opozorila je, da mora biti v letu 2019 organizirana in za to namenjena sredstva za občinsko proslavo ob 

Dnevu državnosti.  
- Prireditve se odvijajo za vse občane mesta Kranja v centru. Vedno na te prireditve prihajajo iste osebe. 

Predlagala je, da se kakšna prireditev prestavi v vaško okolje. 
 
Jože Rozman:  
- Strinjal se je, da se v tem mandatu sprejme proračun v drugem branju.  
- Strinjal se je, da se v proračun uvrsti nekaj sredstev za pripravo izgradnje doma upokojencev. 
 
Župan Boštjan Trilar odločno zagovarja dom upokojencev in do oktobrske seje bo vse pripravljeno.  
 
Jakob Klofutar, mag. Igor Velov, mag. Franci Rozman in mag. Andrej Šušteršič so razpravljali o problematiki 
Kranjskih vrtcev.  
 
Tina Žalec:  
- Predlagala je, da se prične urejati garaže v občinski lasti na Planini II, ki so v zelo slabem stanju. Zagotovi naj 

se toliko sredstev v proračunu, da se opravi osnovna najnujnejša sanacija teh garaž. 
- Predlagala je, da se razmisli o odkupu zemljišča, na katerem so gradbeni odpadki med Tušem in kranjskim 

pokopališčem.  
 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da je zemljišče odkupilo podjetje Domplan Kranj d.d. in tam načrtuje gradnjo. 
 
Mag. Barbara Gunčar:  
- Predlagala je, da se ljudi obvesti, kje ne bo kanalizacije, da bodo vedeli, da si sami zgradijo male čistilne 

naprave.  
- Strinjala se je, da je nujno treba delati na projektu dom upokojencev.  

 
Boris Kozelj:  
- Predlagal je, da se predstavnike občine v javnih zavodih zaveže, da podajo poročilo na mestnem svetu. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 z obrazložitvami – osnutek. 
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2019 do l. 2022 – osnutek. 
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2019 – 1. obravnava. 
4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2019 – osnutek. 
5. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2019 – osnutek. 
6. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2019 – osnutek. 
7. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2019 z obrazložitvijo – osnutek. 
8. Sprejme se razdelilnik  sredstev  krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l. 2019. 
9. Sprejmejo  se  kriteriji  za  delitev sredstev za redno vzdrževanje  občinskih cest, meteorne kanalizacije, 

avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin izven mestnih krajevnih 
skupnosti za proračunsko leto 2019; 

10. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2019 se določijo v skupni višini 78.376,00 EUR  oziroma 
197,919 EUR /svetnik/mesec. 

11. Za financiranje političnih strank se v l. 2019 nameni 85.000,00 eur.  
 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 
 
 
4. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE EUP Z OZNAKAMI ML 7/1-13 

MLAKA PRI KRANJU – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Borut Ulčar, RRD d.o.o. Domžale. 
Pojasnila sta vloženi amandma II., ki dopolnjuje 31. člen (etapnost izvedbe) odloka. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 
7/1-13 Mlaka pri Kranju – druga obravnava in nima pripomb. Komisija je dobila ustrezne odgovore in strokovno 
razlago na vsa zastavljena vprašanja. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP 
z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju - druga obravnava.  
 
Razpravljali so: mag. Igor Velov, Janez Černe, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Miran Hude, mag. Drago 
Štefe, mag. Primož Terplan, Bojan Homan, Borut Ulčar, Janez Ziherl, Boštjan Trilar, Alenka Benčina, mag. Andrej 
Šušteršič, Irena Dolenc in Boris Kozelj.  
 
Mag. Barbara Gunčar je s 14imi sopodpisanimi člani mestnega sveta skladno s 3. točko 141. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Kranj vložila amandma I. Predstavitev amandmaja je opravil odvetnik Miran Hude 
iz Kokrice. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednja 
 
AMANDMA I. 
 
V 4. členu se »stanovanjskih vil« nadomesti s »individualnih stanovanjskih hiš«. 
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V 5. členu v prvem odstavku se tekst po besedilu »smiselno zaokrožene sklope« črta in nadomesti z besedilom: 

»in sicer območje individualne stanovanjske gradnje ter območje centralnih dejavnosti.« 

V 5. členu se drugi odstavek nadomesti z besedilom: »Območje ima v sredini prometnico s pločnikom na obeh 

straneh, ki se navezuje na navezovalno cesto na avtocesto.« 

Tretji odstavek 6. člena se črta.  

V prvem odstavku 7. člena se za besedami «Območje urejanja je skladno« preostali tekst črta do točke 1.2 in 

nadomesti s tekstom: »… s pripombami in predlogi kot so navedeni v Stališčih do pripomb in predlogov 

občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlaka za območje ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju pod zaporednimi 

številkami 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 35, 37, 39 in 43.« 

Točka 2 se črta in nadomesti s tekstom: »delež zelenih površin v Območju je 70%.« 

V točki A1 8. člena se za besedami »…v več tipoloških skupin« postavi pika in se črta vse besedilo do točke II.  

Točka A2/1 v 8. členu se črta v celoti. 

Pri splošnih pogojih in usmeritvah se v točki 1.1 besede »nekaterih vrst« nadomesti z »vseh obstoječih vrst flore 

in«. 

Pri splošnih pogojih in usmeritvah se v točki 2.1 odstotek 25 nadomesti z »70%«. 

V 11. členu se v poglavju Urejanje dinamičnega prometa se v drugi vrstici namesto »ob zahodni meji« nadomesti 

z besedami »po sredini«. 

V 11. členu se v poglavju Urejanje dinamičnega prometa se v točki 2 črtata besedi »in stanovanj«. V isti točki se 

po besedah »troje priključkov z juga« preostali del besedila v tem stavku črta.  

V 11. členu se v poglavju Urejanje dinamičnega prometa se v točki 4 črtajo besede »napaja sklop enajstih 

stanovanjskih objektov«. 

V 11. členu se v poglavju Urejanje mirujočega prometa celotno besedilo črta.  

V 21. členu se v drugem odstavku doda nov stavek: »Sestavni del obratovalnega monitoringa je anketa, ki se 

izvede v soglasju z izvoljenimi predstavniki, ki bivajo na območju vplivanja gradnje. Zagotovi se izvedba 

učinkovitih ukrepov, če obratovalni monitoring v kateremkoli delu izkaže večje emisije na vplivno območje kot je 

to krajevno običajno.« 

V 22. členu se v točki 8 črtajo besede: »razen nujnih povezav«. 

V 23. členu se v točki 4 črta besedilo po »in drugih nevarnih snovi« in se nadomesti s tekstom: »Začasna skladišča 

in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi so prepovedana.« 

V 24. členu se v prvem odstavku besedilo »ki sega do glavne zbirne ceste območja (FC/1)« črta.  

V 24. členu se drugi odstavek črta in nadomesti z besedilom: »Vsak primerek okroglolistne rosike, ki se najde na 

območju urejanja ali v nadaljevanju zahodnega roba je potrebno primerno zavarovati.  

Prvi odstavek 28. člena se nadomesti s tekstom: »Pred začetkom gradnje se izvedejo monitoringi, ki jih zahtevajo 

predpisi.« 

V 29. členu se doda nov prvi odstavek: »Predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za katerokoli fazo gradnje 

v območju urejanja je pridobitev gradbenega dovoljenja za ustrezno velik vrtec in Osnovno šolo - devetletko 
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Kokrica s povečano telovadnico ter pripadajočo infrastrukturo. Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za 

katerokoli gradnjo v območju urejanja je pridobitev uporabnega dovoljenja za ustrezno velik vrtec in Osnovno 

šolo Kokrica s povečano telovadnico ter pripadajočo infrastrukturo.« 

31. člen se črta in nadomesti z besedilom: »Gradnjo je v območju urejanja možno začeti najkasneje 5 let po 

sprejemu tega odloka. Gradnje morajo biti dokončane najkasneje v sedmih letih po sprejemu tega odloka.« 

V 32. členu se tekst po prvem odstavku črta.  

V prvem odstavku 33. člena se črtajo besede »ob glavni zbirni cesti na zahodu«. 

Amandma ni bil sprejet (25 PRISOTNIH: 8 ZA, 16 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
AMANDMA II. 
 
Dopolni se 31. člen (etapnost izvedbe) Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje z 
oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju tako, da se glasi: 
 
»OPPN območja ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju se izvaja v več etapah, ki so medsebojno neodvisne glede na časovno 
zaporedje. Vsaka skupina stavb in prometnica predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape, ki 
predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape, oziroma, v kolikor je to za koncept urejanja nujno tudi 
predhodno, je treba izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah ter eventualno 
potrebne omilitvene ukrepe določene s tem odlokom. Celovite omilitvene ukrepe v zvezi z ureditvijo Mlaškega 
potoka je potrebno izvesti najkasneje oz. hkrati z izvedbo primarnih vodov gospodarske javne infrastrukture in 
prometnic v območju funkcionalnih celot, ki so neposredno vezane na Mlaški potok. Pri izvajanju del v etapah je 
treba zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinska konkretizacija etape se 
opredeli v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah izgradnje poslovnega 
kompleksa, ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo 
posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.« 
 
Amandma sprejet soglasno (32 PRISOTNIH: 23 ZA). 
 
Po končanem glasovanju o amandmajih je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 
Mlaka pri Kranju v drugi obravnavi s sprejetim amandmajem. 
 
Sprejeto z večino navzočih članov sveta (23 PRISOTNIH: 18 ZA, 5 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
 
 
 
5. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA OBMOČJE OPPN ZA EUP ML 7/1-13 MLAKA PRI KRANJU – OSNUTEK – PREDLOG ZA 
SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Ivo Kejžar, Ipsum d.o.o. Domžale. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
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Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje OPPN za EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju in nima pripomb. 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za EUP ML 7/1-13 Mlaka pri 
Kranju in se z njim strinja. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju. 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja  
 
SKLEPA:  
 
1. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 

OPPN za EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.  
 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
2. Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje OPPN za EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranj.  
 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
 
 
 
6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 6/2 

(STANOVANJSKA SOSESKA OB SAVI) – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Špela Kragelj Bračko, Protim 
Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 
6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) – druga obravnava in nima pripomb. 

Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom  Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja urejanja KR SA 6/2 – Stanovanjska soseska Ob Savi. 
 
Razpravljali so: mag. Ana Pavlovski, Marjan Bajt, mag. Janez Frelih in Boštjan Trilar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska 
soseska Ob Savi) – druga obravnava. 
Sprejeto z večino navzočih članov sveta (19 PRISOTNIH: 17 ZA, 2 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
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7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE Z OZNAKO KR SA 2 KRANJ SAVA 
– DRUGA OBRAVNAVA 

 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Borut Ulčar, RRD d.o.o. Domžale.  
 
Stališča komisij:  
 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje z oznako KR SA 2 
Kranj Sava – druga obravnava in nima pripomb 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje z oznako KR SA 2 Kranj Sava. 
 
Sprejeto z večino navzočih članov sveta (19 PRISOTNIH: 18 ZA, 1 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
 
 
 
 
8. ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNE DEŽURNE 

POGREBNE SLUŽBE V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija se strinja s predlaganim gradivom, hkrati pa predlaga, da se pripravi dodatna obrazložitev izbire 
koncesionarja glede na stanje in ponudbo na trgu. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 
dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj – osnutek in nima pripomb. 

Komisija za gospodarstvo: 
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne 
službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj – osnutek. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne 
službe v Mestni občini Kranj – osnutek. 
 
Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 
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9. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAZGLASITVI KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA 
POMENA V OBMOČJU ŠEMPETRSKE GRAŠČINE V STRAŽIŠČU PRI KRANJU– OSNUTEK – PREDLOG ZA 
SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v območju 

Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju se sprejme po skrajšanem postopku.  
 
Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 
 
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 

pomena v območju Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju.  
 
Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 
 
 
 
10. ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V 

MESTNI OBČINI KRANJ NA PODROČJU GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA – OSNUTEK – PREDLOG ZA 
SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s sprejemom Odlokoma o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti v Mestni občini Kranj na področju ginekologije in porodništva po skrajšanem postopku. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja  
 
SKLEPA:  
 
1. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Kranj 

na področju ginekologije in porodništva se sprejme po skrajšanem postopku.  
 

Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 

2. Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni 
občini Kranj na področju ginekologije in porodništva.  

 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
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11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH 
DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti. V imenu predlagatelja je 
povzela pripombe komisij, ki se vnesejo v predlog odloka in je popravljeno besedilo že na mizi. 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija predlaga, da se v 7. členu spremeni vrstni red odstavkov, doda naj se naslov »Prehodna in končna 
določba«, v predlogu prečiščenega besedila odloka z označenimi spremembam pa naj se popravi napačno 
številčenje 99. člena.  
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s sprejemom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 
dejavnosti v Mestni občini Kranj po skrajšanem postopku. Pri tem se upošteva pripombe Statutarno prane 
komisije in črtanje 79. člena odloka, in sicer: 
- 4. člen se zapiše tako, da se za besedo »osnovni program«  naredi pika. Sledi nov stavek: Z vsakokratnim 
veljavnim proračunom MOK se lahko zagotovijo tudi sredstva za zaposlenega delavca s srednješolsko izobrazbo 
za podprogram Viški hrane; 
- v 7. člen se zapiše, da se črta 79. člen Odloka; 
- drugi odstavek prej 7. člena, sedaj 8. člena se črta. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja  
 
SKLEPA:  
 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini 

Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.  
 

Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v 
Mestni občini Kranj.  

 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
 
 
12. ODLOK O ENKRATNEM DENARNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V MESTNI OBČINI KRANJ – URADNO 

PREČIŠČENO BESEDILO 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s prečiščenim besedilom Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni 
občini Kranj. Komisija daje pobudo, da se v odlok doda tudi pogoj državljanstva RS. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
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Sprejme se Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj – uradno prečiščeno 
besedilo (UPB-1). 
 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
 
 
13. POTRDITEV KONCESIJSKE POGODBE ZA IZVEDBO PROJEKTA JAVNO – ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA 

IZGRADNJO TELOVADNICE, ŠESTIH UČILNIC IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA PRI OŠ STANETA ŽAGARJA 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne. 
 
Stališča Komisij: 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim predlogom koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno-
zasebnega partnerstva za izgradnjo  telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Razpravljali so: Boris Kozelj, mag. Igor Velov, mag. Drago Štefe, Tanja Hrovat in Boštjan Trilar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se predlog koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno – zasebnega partnerstva za izgradnjo 
telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja in odobri njena sklenitev po 
zaključku postopa izbora javno-zasebnega partnerstva. 
 
Sprejeto z večino navzočih članov sveta (18 PRISOTNIH: 16 ZA, 1 PROTI, 1 NEOPREDELJENIH). 
 
 
 
14. PREDLOGI ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2018 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Igor Velov, predsednik Komisije za nagrade.  
 
Razpravljala sta: Helena Sitar in mag. Igor Velov.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEPI:  
 
1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2018 prejme  

  gospod Andrej Babič 
- za prispevek k razvoju družbenega okolja in prepoznavnosti Kranja 

 
2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2018 prejme 

 gospod Vili Breznik 
- za pomoč uporabnikom zdravstvenih storitev 

 
3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2018 prejmeta 

 gospod Andraž Muljavec 
- kot fotograf za doprinos k prepoznavnosti Kranja 
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 Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče 

- ob 110-letnici delovanja 
 

4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2018 prejmejo 

 Kulturno društvo Pihalni orkester Mestne občine Kranj 
- ob 120-letnici za doprinos h glasbeni kulturi   

 
 gospod Iztok Škofic  

- za uvajanje novih tehnologij na področju informiranja 
 

 Rastislav Rastko Tepina 
-  za prispevek na področju kulture in za prepoznavnost lajnarjev 

 
5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2017 prejme 

 Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj 
- ob 50. obletnici razvoja izjemno kakovostnega zborovskega petja  

 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
 
 
 
15. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
1. Mag. Primož Terplan: 
- Podal je pobudo v zvezi s problematiko tovornega prometa od Bitenj skozi Žabnico proti Škofji loki, da se s 

strani občine apelira na ustrezne službe, da bi to problematiko uspeli nekako urediti.  
 
2. Mag. Ana Pavlovski:  
- Podala je predlog, da se Kranj prijavi na razpis Evropska prestolnica kulture 2025. 
 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da ima pobuda finančne posledice, do katerih se je potrebno opredeliti, zato je 
mestni svet ne more sprejeti na tej seji. Zagotovil je, da se bo Kranj prijavil kot kandidat za Evropsko prestolnico 
kulture, ker so se to že odločili na upravi.  
 
3. Mag. Igor Velov:  
- Podal je pobudo, o kateri želi da se glasuje in sicer gre za razmere na tako imenovani Mini tržnici na Planini 

1. Tam so razmere že desetletje neurejene in postaja nevzdržno. Predlagal je mestnemu svetu, da sprejme 
naslednje SKLEPE: 
1. Do na mestnem svetu sprejete celostne podobe in vsebinske rešitve območja tako imenovane Mini 

tržnice na Planini 1, parcelna številka 182/1 k.o. Huje, se ne sme sklepati novih najemnih pogodb za 
omenjeno zemljišče.  

2. Mestna uprava naj takoj sproži postopek v zvezi z izvrševanjem najemnih pogodb oziroma izredne 
odpovedi za najemnike, ki kršijo določila najemnih pogodb. 

3. Mestna uprava naj sproži postopke odstranitve objektov iz omenjenega območja, ki nimajo ustreznih 
najemnih pogodb ali so na tem območju nelegalno. 

 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da je dogovorjeno, da bo dosedanja ureditev umaknjena in se bo na novo uredila 
ob celostni prenovi Planine, ki bo zagotovila ustrezna sredstva in načrt. Strinja se s prvima dvema sklepoma. 
 
Mag. Igor Velov se je strinjal, da o prvih dveh predlaganih sklepih glasuje skupaj in ločeno o tretjem sklepu. 
 
Po krajši razpravi razpravljavcev: Sonje Mašić, Mateje Koprivec, mag. Draga Štefeta, župana Boštjana Trilarja, je 
dal predsedujoči podžupan Boris Vehovec na glasovanje naslednja 
 
SKLEPA:  
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1. Do na mestnem svetu sprejete celostne podobe in vsebinske rešitve območja tako imenovane Mini tržnice 

na Planini 1, parcelna številka 182/1 k.o. Huje, se ne sme sklepati novih najemnih pogodb za omenjeno 
zemljišče.  

2. Mestna uprava naj takoj sproži postopek v zvezi z izvrševanjem najemnih pogodb oziroma izredne odpovedi 
za najemnike, ki kršijo določila najemnih pogodb.  

 
Sprejeto z večino glasov članov sveta (18 NAVZOČIH: 16 ZA, 0 PROTI, 2 NEOPREDELJENA).  
 
 
Predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, je ugotovil, da je v dvorani navzočih 16 svetnikov in svetnic, zato mestni 
svet ni več sklepčen in ne more pravno veljavno odločati o tretjem predlaganem sklepu mag. Igorja Velova.  
 
Župan Boštjan Trilar je zagotovil, da bo mestna uprava po uradni dolžnosti upoštevala predlog tretjega sklepa.  
 
4.Darinka Zorko: 
- v imenu Natalije Polenec je podala predlog, da se prouči finančno možnost organizacije in interes Mestne občine 
Kranj za  projekt organizacijo svetovnega prvenstva novinarjev v kolesarjenju v letu 2020 ali 2021 ali 2022. 
Organizator je bil leta 2011 Zavod za turizem Kranj ob podpori Kolesarskega kluba Sava.   
- Vprašala je zakaj so finančno najbolj uspešni koncerti v organizaciji drugih institucij in ne Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj. Zavod ima manjše koncerte, za katere ni zanimanja. Edini prihodek je najemnina, namesto da bil 
prihodek iz uspešnih koncertov.   
 
5.Alenka Benčina: 
- Predlagala je, da se do zime vsaj luknje ali preplasti cesta Srednja vas – Zalog pri Goričah.  
 
6. Mag. Igor Velov:  
-  s sopodpisanimi članom Damijanom Pernetom in članicama Sašo Kristan in dr. Andrejo Valič Zver je predlagal, 
da se drevored ob Savi, ki poteka od Stare ceste do Struževa preimenuje v Drevored Vincenca Drakslerja.  

  
  
  
  
      Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 

 
 
Zapisala:  
Milena Bohinc    

 
Boštjan Trilar 

             Župan 
 
 
 
 
 
         Boris Vehovec 
         Podžupan 

 


