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Številka: 900-10/2017-107-(52/04) 
Datum:   19.4.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
27. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 19.4.2017 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, Gorazd Copek, Janez 
Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Nina 
Kastelic, Jakob Klofutar, Boris Kozelj, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski, Damjana Piškur, 
Natalija Polenec, mag. Franci 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 Centa. 
 
Odsotni so bili: Marjan Bajt, Damijan Perne in Ignac Vidmar. 
 
Poleg članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber – 
direktorica občinske uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za 
finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, 
Sašo Govekar - vodja  Urada za tehnične zadeve, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, 
Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Janez Rakar – vodja Urada 
za družbene dejavnosti, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Vera 
Rutar in Borut Ulčar iz Regijske razvojne družbe Domžale, Milena Bohinc in Judita Tkalec – Kabinet 
župana. 
 
Navzoči predstavniki medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas, Miran Šubic – Dnevnik, Peter Šalamon 
– Infonet media. 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 27 članov in članic Mestnega sveta 
Mestne občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  
 
Na mizo so posredovane naslednje zadeve: seznam sklepov delovnih teles Mestnega sveta MOK, 
poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta, odgovori na svetniška vprašanja in amandmaji k Odloku 
o pravilih cestnega prometa v MOK, ki so vam bili že posredovani po elektronski pošti dne 14.4.2017. 
Župan Boštjan Trilar je na osnovi razgovora z vodji svetniških skupin predlagal novo 3. točko k 
Premoženjskim zadevam in jo uvrstil pod A. Predlog poravnave v odprtih zadevah z družbo 
Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o., ostali dve zadevi pod premoženjskimi zadevami se ustrezno preštevilčita.  
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Razprave ni bilo, zato je dal kot predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Na dnevni red 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 19.4.2017 se uvrsti nova 3.A. točka 
– Predlog poravnave v odprtih zadevah z družbo Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
Župan Boštjan Trilar je na osnovi razgovora z vodji svetniških skupin predlagal novo 9. točko, ki se 
predlaga na predlog svetniških skupin in sicer Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah 
in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih 
teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal kot predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Na dnevni red 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 19.4.2017 se uvrsti nova 9. točka – 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in 
nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom 
drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov 

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

Župan Boštjan Trilar je na predlog svetniške skupine Več za Kranj predlagal, da se na dnevni red kot 
nova 11. točka uvrsti – predlog sklepa MS MOK za ohranitev kranjske porodnišnice in njenega 
obstoječega programa v Kranju. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal kot predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Na dnevni red 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 19.4.2017 se uvrsti nova 11. točka – 
Predlog sklepa Mestnega sveta MOK za ohranitev kranjske porodnišnice in njenega obstoječega 
programa v Kranju. 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
Za dodatno gradivo k 6. točki Odlok o pravilih cestnega prometa v MOK je Statutarno pravna komisija 
predlagala, da se umakne iz točke dnevnega reda, ker z njo ni vsebinsko povezana. Gre zgolj za 
seznanitveno gradivo. Župan Boštjan Trilar je predlagal, da to gradivo tretirajo kot seznanitev. 
 
Po 100. členu Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj bo, v kolikor na prvo obravnavo ne bo bistvenih 
pripomb, za 5. točko Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 
Mestne občine Kranj – sprememba št. 1 in za 8. točko Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske 
javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju dela Mestne občine Kranj predlagal, da se 
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  
 
Za 6. točko – Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj – spremembe št. 2 je predlagal obravnavo in sprejem po hitrem postopku na podlagi 99. 
člena Poslovnika MS MOK, ker gre za manj pomembne spremembe. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – 
spremembe št. 2 se sprejme in obravnava po hitrem postopku. 

 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
Razpravljali so: Janez Černe, Miha Juvan, Darinka Zorko, mag. Andrej Šušteršič,  
 
Janez  Černe:  
- Opozoril je na neusklajenost naslova odloka o pravilih cestnega prometa, kakor je poimenovan v 

drugi obravnavi. Mestni svet takega odloka ni nikoli obravnaval v prvi obravnavi. Na 25. seji Sveta 
MOK so obravnavali odlok o urejanju prometa v Mestni občini Kranj in sprejeli tudi tak sklep. 
Predlagal je, da se odlok v taki obliki umakne ali sprejme sklep o pravilnem naslovu odloka. 

 
Miha Juvan:  
- Res je, šlo je za pomoto. Kot delovno gradivo so uporabljali odlok o urejanju prometa, sam odlok pa 

je bil pravilno naslovljen.  
 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da gre za tehnično napako pri naslavljanju odloka, se opravičil za 
neljubo napako in dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Pravilen naslov odloka je »Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj, ki se uporablja v 
prvi obravnavi in v drugi obravnavi. 
 
Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 20 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŽAN).  
 
Na dnevni red ni bilo razprave, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED:  
 
1. Potrditev zapisnika 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 22.3.2017 ter poročila o 

izvršitvi sklepov 
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve  
4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine 

Kranj – sprememba št. 1 – skrajšan postopek 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine 

Kranj – spremembe št. 2 – hiter postopek 
7. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj - druga obravnava 
8. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju 

dela Mestne občine Kranj – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek 
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in 

nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom 
drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov  

10. Poslovni rezultati javnih zavodov za leto 2016 
11. Predlog sklepa Mestnega sveta MOK za ohranitev kranjske porodnišnice in njenega obstoječega 

programa v Kranju 
12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 
 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 26. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 
22.3.2017 IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 
Poročilo o izvršitvi sklepov 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podala direktorica občinske 
uprave Senja Vraber.  
 
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 26. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.3.2017 in poročilo o izvršitvi sklepov. 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Imenovanje nadomestnega člana Statutarno pravne komisije 
 
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Radku Kojadinu z dne 17.3.2017 preneha funkcija člana Statutarno pravne komisije. 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Mestnem svetu Mestne občine Kranj. 
 
2. Za člana Statutarno pravne komisije se imenuje Dušan Josevski.  

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Mestnemu svetu Mestne občine Kranj in velja do 
izteka mandata dosedanji sestavi Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  

  
 Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 16 ZA, 4 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
 
  
 

B. Imenovanje predstavnikov v Svet javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj  
 
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V Svet javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj se kot predstavniki Mestne občine Kranj 
imenujejo:  
 
1. Drago Corn 
2. Blaž Medja 
3. Albin Traven 
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Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu. 
 
Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 17 ZA, 5 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
 
 
 
C. Imenovanje predstavnikov v Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj  
 
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj se kot predstavniki Mestne občine Kranj imenujejo:  
 

1. Mateja Debeljak 
2. Nada Pantelič 
3. Igor Velov 
4. Smiljana Vončina Slavec 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu. 
 
Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
 
 
 
D. Imenovanje predstavnikov v Svet javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj  
 
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V Svet javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj se kot predstavniki Mestne občine Kranj imenujejo:  
 

1. Joško Koporec 
2. Alenka Primožič 
3. Peter Šalamon 
4. Drago Štefe 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu. 
 
Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
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Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja je povedal, da se je komisija na svoji 38. 
seji, dne 12.4.2017 po obravnavi prispelih prijav kandidatov za Svet javnega zavoda Gorenjski muzej 
Kranj odločila, da se rok za evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj podaljša s 
tem, da bodo upoštevane tudi prispele prijave v prvem roku.  
 
 
 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
A. Predlog poravnave v odprtih zadevah z družbo Dovrtel d.o.o. 
 
Uvodno poročilo sta podala župan Boštjan Trilar in vodja Urada za splošne zadeve Mateja Koprivec.  
 
Razpravljal je svetnik mag. Branko Grims. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša, da Mestna občina Kranj sklene poravnavo v pravdni zadevi 
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. I Pg 583/2015 in pravdni zadevi Okrožnega sodišča v Kranju opr. 
št. I Pg 215/2015, tako da se v obeh odprtih zadevah poravna v skupnem znesku 1.100.000 eur in sicer 
v dveh obrokih, tako da Mestna občina Kranj plača prvi obrok v višini 500.000 eur v letu 2017, pri čemer 
se sredstva za plačilo zagotovijo s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije in drugi obrok v 
višini 600.000 eur v letu 2018, hkrati pa soglaša z umikom revizije v postopku opr. št. I Pg 583/2015. 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
 
B. Kazenska in odškodninska odgovornost Mohorja Bogataja v zadevi Dimnikarstvo Dovrtel d. 
o. o. – NADALJEVANJE RAZPRAVE 
 
Uvodno poročilo sta podala župan Boštjan Trilar in vodja Urada za splošne zadeve Mateja Koprivec.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša, da Mestna občina Kranj ne začne postopka ugotavljanja 
kazenske in odškodninske odgovornosti zoper nekdanjega župana Mestne občine Kranj, Mohorja 
Bogataja zaradi odpovedi koncesijske pogodbe Dimnikarstvu Dovrtel, d.o.o. 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
 
C.Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1257/2  
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev.  
 
Komisija za kmetijstvo: 
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Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlagano ukinitvijo statusa grajenega javnega dobra na 
zemljišču parcelna številka 1257/2 k. o. Kranj. 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
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 zemljišču parcelna številka 1257/2 k.o. 2100 – Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 
 
 
4. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016 
 
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. Dodal je, da je prišlo do dveh tipkarskih 
napak in sicer:  

- Na 12. strani v aktu - odloku o zaključnem računu v 2. členu na koncu preglednice pravilen 
znesek glasi »5.962.138«,  

- Na 18. strani v izkazih financiranja se enako znesek »4.037.351« popravi na »5.962.138«. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z Zaključnim računom proračuna MO Kranj za leto 2016.  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za kulturo in šport 
Komisija se seznanja z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila  z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj  
za leto 2016. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Zaključnim računom 
proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanj nima pripomb. 
 
Komisija za turizem: 
Komisija se je seznanila z Zaključnim računom Mestne občine Kranj za leto 2016. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 
 
Po razpravi mag. Branka Grimsa je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
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1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016. 
2. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta pridobivanja 

nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016. 
3. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja 

z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016. 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).  
 
 
Župan Boštjan Trilar je predal vodenje seje podžupanu Borisu Vehovcu. 
 
 
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM 

NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ – SPREMEMBA ŠT. 1 – SKRAJŠAN POSTOPEK 
 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Vera Rutar, strokovna 
sodelavka iz Regijsko razvojne družbe Domžale.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem 
načrtu Mestne občine Kranj – sprememba št. 1 – skrajšan postopek in 
Odlok se potrdi s 4 glasovi ZA in 1 glasom PROTI. 
Upošteva naj se tudi predlog Marjana Bajta: V novem skrajšanem postopku sprememb in dopolnitev 
IPN MOK naj se upošteva zadnji aktualni dokument – Idejna zasnova dopolnitve kolesarskega omrežja 
v Mestni občini Kranj. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganim odlokom.  
 
Razpravljali so: Saša Kristan, Vlasta Sagadin, Bojan Homan in Janez Ziherl.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednja  
 
SKLEPA:  
 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 

– sprememba št. 1 – se obravnava in sprejema po skrajšanem postopku. 
 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 

občine Kranj – sprememba št. 1. 
 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
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6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM 
NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ – SPREMEMBE ŠT. 2 – HITER POSTOPEK 

 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Vera Rutar, strokovna 
sodelavka iz Regijsko razvojne družbe Domžale.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem 
načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 2 – hiter postopek. 
Odlok se potrdi s 4 glasovi ZA in 1 glasom PROTI. 
Upošteva naj se tudi predlog Marjana Bajta: V novem skrajšanem postopku sprememb in dopolnitev 
IPN MOK naj se upošteva zadnji aktualni dokument – Idejna zasnova dopolnitve kolesarskega omrežja 
v Mestni občini Kranj. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganim odlokom.  
 
Razpravljala sta: mag. Igor Velov in Janez Ziherl. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj – spremembe št. 2. 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA).  
 
 
 
 
7. ODLOK O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ - DRUGA 

OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo sta podala župan Boštjan Trilar in vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe. Povedala sta tudi, da so bili z dne 13.4.2017 posredovani amandmaji župana in dne 19.4.2017 
amandmaji mestnega svetnika Janeza Černeta, ki je amandmaje predstavil.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija se strinja s predlaganim besedilom s pripombo, da se dodatno gradivo k odloku umakne iz 
točke dnevnega reda, ker z njo ni vsebinsko povezana.  
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z Odlokom o pravilih cestnega prometa v MO Kranj-druga 
obravnava. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj -     druga 
obravnava. Odlok se potrdi s 4 glasovi ZA in 1 glasom PROTI. 
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Sosvet za krajevne skupnosti: 
Sosvet se strinja s sprejemom Odloka o pravilih cestnega prometa v mestni občini Kranj – 2. obravnava 
z zaprosilom, da se ponovno razmisli o upoštevanju pripomb KS Center glede 38.člena in 2. in 3. 
odstavka 63.člena odloka.  
Ob glasovanju prisotnih 20:    15  ZA,    2   PROTI     
 URADNI ZAZNAMEK: Dne 13.4.2017 ob 11:43 je klical g. Globočnik – KS Britof in sporočil, da se 

je pri glasovanju zmotil oziroma pomotoma glasoval proti Odloku. Pravilen glas KS Britof je torej 
ZA Odlok o pravilih cestnega prometa v mestni občini Kranj – 2. obravnava. 

 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj-druga obravnava 
 
Komisija za turizem: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – druga 
obravnava. 
 
O vsakem amandmaju so razpravljali posebej, in sicer naslednji mestni svetniki in svetnice: Janez 
Černe, Vlasta Sagadin, mag. Igor Velov, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, mag. Franci Rozman, 
mag. Drago Štefe, mag. Branko Grims, Natalija Polenec, Jože Rozman, Saša Kristan, dr. Andreja Valič 
Zver, Tina Žalec Centa, mag. Zoran Stevanovič, Irena Dolenc, Miha Juvan in župan Boštjan Trilar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje 
 
AMANDMAJE:  
 
AMANDMAJI ŽUPANA: 
1. Amandma k 2. členu: 
V prvem odstavku se v točki 7 doda nov drugi stavek z naslednjim besedilom: »Dovoljenje mora biti 
nameščeno v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z 
zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.« 
V prvem odstavku se v točki 18 doda nov drugi stavek z naslednjim besedilom: »Parkirna dovolilnica 
mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro 
vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.« 
V prvem odstavku se doda nova 24. točka, ki uvaja pojem »souporaba avtomobila« z naslednjim 
besedilom: »24. souporaba avtomobila je storitev, ki jo nudi gospodarska družba, kjer ponudnik nudi 
storitev souporabe vozil drugim uporabnikom preko mobilne aplikacije na način, da uporabnik rezervira, 
aktivira in opravi plačilo storitve preko aplikacije.  
Dosedanja 24. točka postane 25. točka in 25. točka se spremeni v 26. točko. 
 
2. Amandma k 8. členu: 
V drugem odstavku se točka 16 spremeni v točko 18. 
 
3. Amandma k 19. členu: 
V peti alinei se besedilo »deljene uporabe osebnega«, zamenja z besedo »souporabe«. 
 
4. Amandma k 29. členu: 
V šestem odstavku se pred besedo »vozila«, doda beseda »motorna«. 
 
5. Amandma k 32. členu: 
V četrtem odstavku se doda za zadnjim stavkom nov stavek: Dovoljenje mora biti nameščeno v vozilu 
na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila 
skozi vetrobransko steklo. 
Dodajo se novi 5., 6., 7. in 8. odstavek v naslednjem besedilu: 
(5) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa dovoljenega za parkiranje z 
namenom, da se podaljša čas parkiranja, ni dovoljena. 
(6) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljeno. 



11 

 

(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega 
člena. 
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira v nasprotju s petim ali sedmim 
odstavkom tega člena. 
 
6. Amandama k 34. členu: 
Dodata se nov tretji in četrti odstavek v naslednjem besedilu.: 
» (3) Za upravičenca iz 16. člena tega odloka, ki ima stalno ali začasno prebivališče v območju za pešce 
je na območjih za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in na območju za pešce z omejenim 
lokalnim prometom dovoljeno ustavljanje motornih vozil za vstop in izstop potnikov. Na območjih za 
pešce s popolno prepovedjo motornega prometa lahko upravičenec ustavi le za čas, ki je nujno potreben 
za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja. Za upravičenca po tem odstavku se 
šteje tudi oseba iz petega odstavka 16. člena tega odloka. 
 (4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z tretjim odstavkom tega 
člena.« 
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 
 

7. Amandma k 40. členu: 
V tretji alinei se za besedo »lastnik« dodata besedi »in najemnik« 
 
8. Amandma k 43. in 44. členu: 
V 43. in 44. členu se globa 400 eur spremeni z globo 300 eur. 
 
Amandmaji sprejeti z večino glasov (20 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
AMANDMAJI MESTNEGA SVETNIKA JANEZA ČERNETA: 
1. Amandma k 3. členu 
Črta se 3. odstavek 3. člena odloka. 
 
Amandma sprejet z večino glasov (25 PRISOTNIH: 14 ZA, 7 PROTI, 4 VZDRŽANI).  
 
2. Amandma k 16. členu 
Črta se druga alinea 1. odstavka 16. člena odloka. 
 
Amandma ni bil sprejet (26 PRISOTNIH: 8 ZA, 17 PROTI, 1 VZDRŽAN).  
 
3. Amandma k 17. členu in 63. členu 
Črta se 2. odstavek 17. člena odloka. 
Tretji odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Če se parkirna dovolilnica na podlagi odločbe o pravici do uporabe parkirnega mesta izda 
med letom, se taksa plača sorazmerno po mesecih glede na obdobje uporabe parkirne 
dovolilnice v koledarskem letu.« 
Črta se 2. odstavek 63. člena odloka. 
 
Amandma ni bil sprejet (26 PRISOTNIH: 6 ZA, 18 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
4. Amandma k 23. členu 
Črtata se 1. in 2. odstavek 23. člena odloka. 
 
Amandma ni bil sprejet (27 PRISOTNIH: 8 ZA, 17 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
5. Amandma k 35. členu 
Drugi odstavek 35. člena odloka se spremeni tako, da se doda stavek: 
»Pravico do brezplačnega omejenega števila vstopov v območje za pešce v skladu z 
odredbo sveta MOK imajo tudi lastniki in najemniki poslovnih enot v območju za pešce.« 
 
Amandma ni bil sprejet (25 PRISOTNIH: 8 ZA, 16 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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6. Amandma k 38. členu 
Drugi odstavek 38. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Dostava v območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa je dovoljena tudi izven 
dostavnega časa skladno z vsebino odločbe o pravici do uporabe dostavnega mesta in dovolilnice za 
dostavo, in sicer za čas, potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja, ter 
vstopa in izstopa potnikov, vendar ne več kot 30 minut.« 
Četrti odstavek 38. člena odloka se spremeni tako: 
da se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedama »prejšnjih odstavkov«. 
 
Amandma ni bil sprejet (26 PRISOTNIH: 8 ZA, 18 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
 
 
Po končani razpravi in glasovanju je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj s sprejetimi amandmaji. 
 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 3 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
To točko dnevnega reda je vodil podžupan Boris Vehovec. 
 
9. ODLOK O NAČINU IZVAJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S 

TOPLOTNO ENERGIJO NA OBMOČJU DELA MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA OBRAVNAVA 
– PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s 
toplotno energijo na območju dela Mestne občine Kranj – prva obravnava – predlog za skrajšani 
postopek. Objekt kotlovnice je vreden vse pozornosti. V postopku naj se upošteva transparentnost vseh 
parametrov novega večjega sistema. Na seji naj se določi način obravnave. 

 
Razpravljali so: Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, Jožef Rozman, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož 
Terplan in mag. Marko Hočevar, strokovni sodelavec iz Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju 

dela Mestne občine Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  
 
Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
2. Sprejme se Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo 

na območju dela Mestne občine Kranj.  
 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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10. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN PLAČILIH 
OBČINSKIM FUNKCIONARJEM IN NAGRADAH ČLANOM SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI, 
ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOM DRUGIH OBČINSKIH 
ORGANOV, IN O POVRAČILIH STROŠKOV 

 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
 
Razpravljal je mestni svetnik Janez Černe.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim 
funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta 
ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov. 
 
Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
 
 
11. POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2016 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Rakar, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja s Poslovnimi rezultati javnih zavodov za leto 2016. 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s Poslovnimi rezultati javnih zavodov v MO Kranj v letu 2016.  
 
Komisija za gospodarstvo:  
Komisija se je seznanila s Poslovnimi rezultati javnih zavodov za leto 2016. 
Komisija za gospodarstvo daje pobudo, da strokovne službe Mestne občine Kranj pristopijo k pripravi 
dokumenta, ki bo definiral pristojnosti in obveznosti predstavnikov ustanovitelja v svetih javnih zavodov. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija se je seznanila s Poslovnimi rezultati javnih zavodov za leto 2016. 
 
Komisija za turizem:  
Komisija se je seznanila s poslovnim rezultatom javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj za 
leto 2016. 
 
Razpravljali so: Jakob Klofutar, Bojan Homan, Janez Černe, mag. Barbara Gunčar, Jože Rozman, mag. 
Andrej Šušteršič, Vlasta Sagadin in Boštjan Trilar.  
 
Mag. Barbara Gunčar je povedala, da je Svet javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj ustanovil 
preiskovalno komisijo da ugotovi, zakaj je nastala v letu 2016 taka izguba. Z ugotovitvami bo komisija 
seznanila ustanovitelja, to je Mestni svet Mestne občine Kranj. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
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1. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2016, 

katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj. 
 

2. Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad 
odhodki v javnih zavodih: Gorenjski muzej v višini 21.574 €, Prešernovo gledališče Kranj v višini 
4.000 €, Mestna knjižnica Kranj v višini 29.676 €, Zavod za šport Kranj v višini 115.608 €, Ljudska 
univerza Kranj v višini 8.896 €, Gasilsko reševalna služba Kranj v višini 33.510 €. 
 

3. Javni zavod Kranjski vrtci, ki je v letu 2016 ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini 
53.706,62€, bo kril izgubo iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 in 2018. 
 

4. Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki je v letu 2016 ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini 
76.922 €, bo kril izgubo iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 

Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
12. PREDLOG SKLEPA MESTNEGA SVETA MOK ZA OHRANITEV KRANJSKE PORODNIŠNICE 

IN NJENEGA OBSTOJEČEGA PROGRAMA V KRANJU 
 
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predstavnik svetniške skupine Več za Kranj.  
 
Razpravljali so: mag. Barbara Gunčar, Gorazd Copek, mag. Branko Grims, Janez Černe, mag. Primož 
Terplan, mag. Andrej Šušteršič, mag. Drago Štefe, Bojan Homan in župan Boštjan Trilar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na podlagi pripomb razpravljavcev v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj podpira nujnost ohranitve samostojnosti in vodstva Bolnišnice za 
ginekologijo in porodništvo Kranj na dosedanji lokaciji v Kranju, najmanj v obsegu trenutnega programa, 
tako na primarnem kot na sekundarnem nivoju.  
 
Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 
 
 
 
13. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
 
1. Saša Kristan – vprašanja postavila pri 5. točki – Odlok IPN spremembe št. 1: 

- Na strani 80. gradiva na zemljišču parcelna številka 637 k.o. Stražišče, ki je v lasti Ekorel 
(sicer je to prečrtano) je dovoljena obdelava nevarnih in nenevarnih odpadkov. Vprašala je, 
kako to? Tukaj so bile velike težave v preteklosti in ta zadeva nikakor ne gre skupaj.   
Prosila je za pisni odgovor glede Ekorela. 

 
2. Janez Černe:  
- Ni zadovoljen z odgovorom, ki ga je podala Komunala Kranj. Prosi za pisna dodatna pojasnila 

in sicer, koliko denarja bodo morali plačati Romanu Šteru, ki je bil odpuščen. Zanima ga, ali 
gre dejansko za 70.000 eur. Če so tako hude obtožbe in je bila Komunala prepričana v svoj 
prav pri odpustitvi, zakaj pri tem sporu niso vztrajali do konca?  

- Ravno tako ni zadovoljen z drugim delom odgovora, zato ponovno sprašuje. Kaj za Komunalo 
Kranj pomeni cenovno, da imajo pogodbo za obdelavo in odlaganje pri Recero Ljubljana in 
primerjava, kaj bi cenovno pomenilo isto, se pravi obdelava in odlaganje na Mali Mežaklji.  
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- Svetnik Stevanovič je naslovil vprašanje na direktorico Senjo Vraber, zakaj uprava iz 

prostorov meče tri društva, ki so v pritličju občinske stavbe in jim noče z naslednjim letom 
podaljšati pogodbe. Ali so tukaj kakšne politične usluge? Če gre za tiskovni center je vprašal, 
ali se župan že pripravlja na volitve? Prosil za pisni in ustni odgovor.  

- Opozoril je, da park vrednot neslavno propada. Trave ni več. Želi odgovor.  
 

Senja Vraber, direktorica občinske uprave, je povedala, da je bil odgovor svetniku Zoranu Stevanoviću 
poslan še isti dan. Če bi vedela, da je bilo vprašanje v skriti kopiji posredovano vsem, bi tudi odgovor 
posredovala vsem. Odgovor bo jutri zjutraj poslan vsem svetnikom in svetnicam. 
 
Sašo Govekar, vodja Urada za tehnične zadeve, je odgovoril, da se društva prostovoljno selijo na 
Stritarjevo ulico 8, kjer imajo ponujene boljše prostore pod istimi pogoji.  
Na občini urejajo zadeve v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev 
v stavbi Mestne občine Kranj. Po pravilniku naj bi občina zagotavljala zaposlenemu delavcu najmanj 8 
m2, o čemer so bili obveščeni tudi z delovnega inšpektorata. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala  
Milena Bohinc        
 
 

Boštjan Trilar 
    ŽUPAN 

 
 
 
 
 
         Boris Vehovec 
          PODŽUPAN 


