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Z A P I S N I K 
 
 
 
38. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 23. 5. 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, 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,  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. 
 
Odsotna sta bila svetnika: Marjan Bajt in mag. Franc Rozman.  
 
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, Slavko Savič – namestnik vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 
Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, Eva Mlakar – Služba notranje revizije, Mitja Herak – vodja 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Jana Habjan Piletič iz družbe JHP projektne rešitve, Borut Ulčar 
iz Regijske razvojne družbe Domžale, Fani Bevk – ravnateljica OŠ Staneta Žagarja Kranj, Marija Pivk Oman in 
Marko Kocjančič iz Komunale Kranj, Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 
 
Navzoči predstavniki medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas in Peter Šalamon – Infonet media. 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 23 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. 
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Župan Boštjan Trilar, je predlagal, da se točka Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj obravnava in sprejme 
po hitrem postopku. Obrazložitev je navedena v gradivu.  
 
Svetnik Janez Černe je predlagal, da se z dnevnega reda umakne točka Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) – dopolnjen osnutek. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednja  
 
SKLEPA: 
 
1. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj se sprejme in obravnava po hitrem postopku.  
 
        Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 
 
2. Točka Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska 

soseska Ob Savi) – dopolnjen osnutek se umakne z dnevnega reda 38. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Kranj. 

 
        Sprejeto z večino opredeljenih glasov (18 PRISOTNIH: 9 ZA, 7 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
Po končanem glasovanju o predlogih sprememb, je dal predsedujoči na glasovanje še naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnika 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 25. 4. 2018 ter poročilo o izvršitvi 

sklepov  
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve 
4. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri 

OŠ Staneta Žagarja – predlog 
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju 

- dopolnjen osnutek 
6. Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za izgradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v 

Kranju - osnutek 
7. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj – predlog za hitri postopek 
8. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj – predlog 
9. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj – osnutek 
10.  Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj – osnutek 
11. Predlog spremembe cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod  ter cen storitev povezanih z 

nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami  
12. Poslovni rezultati javnih zavodov v MOK v letu 2017  
13. Predstavitev poročila o delu PP Kranj za leto 2017 z oceno varnostnih razmer 
14. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj v letu 2017 
15. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA): 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 37. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 25.4.2018 IN POROČILA 

O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Poročilo o izvršitvi sklepov 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podala Senja Vraber, direktorica 
občinske uprave. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 25.4.2018 in poročilo o izvršitvi sklepov.  
 
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA): 
 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske 
 
Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
V Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske se kot predstavnica ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda 
imenuje Tatjana Jaklič Kitič za naslednje mandatno obdobje, ki bo trajalo od 20.6.2018 do 19.6.2022. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (20 PRISOTNIH: 15 ZA, 5 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
 
 

 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 
A. 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: 

 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko Premoženjskih zadev. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo Načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 in se z njo strinja. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
1. Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točko 3.A). 
2. Komisija za kmetijstvo predlaga, da Mestna uprava pri neposrednih prodajah prouči vse okoliščine prodaj, 

po presoji pa pridobi tudi mnenja pristojnih krajevnih skupnosti.  
 
Razpravljali so: Bojan Homan, Jože Rozman, Tina Žalec Centa, Janez Černe, mag. Drago Štefe, mag. Janez Frelih, 
mag. Igor Velov, mag. Zoran Stevanović, mag. Barbara Gunčar, Mateja Koprivec in župan Boštjan Trilar.  
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je prekinil obravnavo te točke in zato ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
Odločanje o zadevi je preloženo. 
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4. ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO TELOVADNICE, ŠESTIH UČILNIC IN 
VEČNAMENSKEGA PROSTORA PRI OŠ STANETA ŽAGARJA – PREDLOG 

 
Uvodno poročilo je podala Jana Habjan Piletič iz družbe JHP projektne rešitve.  
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko Odlok o javno-zasebnem 
partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja-predlog. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom.  
 
Po krajši razpravi svetnika Janeza Černeta, je dal predsedujoči župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega 
prostora pri OŠ Staneta Žagarja - predlog. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
 
 
 
5. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE EUP Z OZNAKAMI ML 7/1-13 

MLAKA PRI KRANJU - DOPOLNJEN OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Borut Ulčar iz podjetja Regijska 
razvojna družba Domžale. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Mag. Drago Štefe, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Potrdi se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami 
ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju in predlaga Mestnemu svetu MOK, sprejem.  
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnjenim osnutkom  Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju. 
 
Razprava: 
 
Mag. Barbara Gunčar:  
- Ne podpira projekta, zaradi tega ker se zadeva ni celovito obravnavala. Na tistem območju je še veliko pobud, 

ki so predlagane za naselje Kokrica in območje športnega parka.  
 
Vlasta Sagadin:  
- Vprašala je, ali ta gradnja posega v Udin boršt v tistem delu, ki je varovan kot naravni park. Zanimalo jo je, 

če bo toliko novih prebivalcev prišlo in gradivo, med njimi tudi mlade družine. Vprašala je, kako bo potem 
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poskrbljeno za otroke, vrtci, šola, kaj bo z ostalimi spremljevalnimi dejavnostmi, lekarna, ambulanta, pošta. 
Sicer pa odlok podpira.  

 
Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je povedal, da območje ni v območju Udin boršta. Župan Boštjan 
Trilar je povedal, da mu je isto vprašanje zastavil predsednik KS Kokrice, kaj je z infrastrukturo, 
telekomunikacijami, povezovalnimi potmi in seveda kaj je z vrtci in šolami. Za šolo so že oddali projektno nalogo 
Projektni pisarni, ki je ugotovila, da se šola da relativno enostavno povečati za tri oddelke, z podobno gradnjo kot 
je bilo predvideno za Vrtec Bitnje in bodo to uvrstili v proračun za leto 2019 ali 2020. V prostorskem načrtu je za 
investitorja predvideno koliko enot vrtca mora zgraditi in potem bomo predlagali, da se to rešuje s koncesijskimi 
vrtci.  
 
Bojan Homan:  
- Predlagal je, da se postavi take pogoje, da bo investitor istočasno gradil naselje ter vrtec in šolo. 

Komunalnega prispevka se pa občina lahko odreče na račun vrtca in šole. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:   
 
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami 
ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju v prvi obravnavi. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (27 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
 
6. ODLOK O JAVNO – ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA VEČNAMENSKEGA ŠPORTNO 

VADBENEGA CENTRA V KRANJU - OSNUTEK 
 
 
Uvodno poročilo je podala Jana Habjan Piletič iz družbe JHP projektne rešitve.  
 
Stališča komisij: 
 
Darinka Zorko, predsednica Statutarno pravne komisije: 
Komisija predlaga, naj se druga alineja 7. člena dopolni na način, da bo jasno, da gre za že pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko Odlok o javno-zasebnem 
partnerstvu za izgradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju – osnutek.  
 
Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z osnutkom Odloka o javno – zasebnem partnerstvu za izgradnjo Regijskega večnamenskega 
športno vadbenega centra v Kranju. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom.  
 
V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, Irena Dolenc, mag. Zoran Stevanović, mag. Drago Štefe, Boris Kozelj, mag. 
Ana Pavlovski, mag. Barbara Gunčar, mag. Primož Terplan, Alenka Benčina, Gorazd Copek, mag. Andrej Šušteršič, 
Jožef Rozman, Jana Habjan Piletič in župan Boštjan Trilar. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 



6 
 

Sprejme se Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za izgradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega 
centra v Kranju – osnutek. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (24 PRISOTNIH: 18 ZA, 4 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
 
7. ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG ZA HITRI POSTOPEK 
 
Uvodno poročilo je podal Slavko Savič iz Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na gradivo. 
 
Komisija za turizem: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o turistični taksi v Mestni občini Kranj – predlogom za hitri postopek. 
 
Po krajši razpravi svetnika mag. Primoža Terplana, je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj - predlog. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (20 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
8. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA KRANJ – 

PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:   
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija glede zavrnitve predloga SPK z dne 24.4.2018, naj se v tretjem odstavku 9. člena odloka črta beseda 
»zakon«, pripominja, da je bil njen predlog, naj se besedilo ustrezno popravi, in sicer črta  besedo »zakon«, saj ji 
na vprašanje, ali manjka vejica ali je beseda odveč, ni bilo pojasnjeno, da dejansko za navedeno besedo manjka 
le vejica. Komisija predlaga še, da naj se glagol »odloča«, ki se tretjem odstavku 9. člena dvakrat ponovi, na 
drugem mestu črta, za besedo »zadevah« pa naj se doda vejica. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija soglaša s predlogom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj - predlog. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (19 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
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9. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA KRANJ – OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Darinka Zorko, predsednica Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga, naj se doda novi, drugi odstavek 9. člena, ki se glasi: 
»Svet zavoda odloča na rednih, izrednih in dopisnih sejah. Na dopisnih sejah se lahko odloča o manj pomembnih 
zadevah in o zadevah, ki nimajo finančnih posledic za delovanje zavoda.«  
Tretji odstavek 10. člena naj se popravi na način, kot SPK predlaga glede tretjega odstavka 9. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj.  
V zvezi z 19. členom naj mestna uprava preveri, ali je predlagatelj kandidature lahko posamezni udeleženec 
izobraževanja ali pa o predlogu posameznega udeleženca izobraževanja za kandidaturo odločijo udeleženci 
izobraževanja na oddelčnem sestanku s sklepom.  
V 36. členu naj se beseda »pravila« nadomesti z besedo »poslovnik« v ustreznih sklonih. 
K vsebini  predlaganega novega drugega odstavka 9. člena Boris Kozelj podaja ločeno mnenje, da naj se besedilo 
člena dopolni še z določbo, da se na dnevni red seje ne sme uvrstiti zadev, o katerih je svet zavoda že odločal, 
razen če se v zvezi s to zadevo pojavijo nova dejstva. Ostala člana pa sta mnenja, da navedena določba ne spada 
v odlok, temveč poslovnik. 
 
Vlasta Sagadin, predsednica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj. Komisija predlaga: 
- da se osnutek odloka dopolni z določilom, da se sejnine članom sveta zavoda lahko izplačajo zgolj iz sredstev 
pridobljenih na trgu; 
- podan je bil pomislek glede 5 članske sestave sveta zavoda in glede tega, da je peti član predstavnik udeležencev 
izobraževanj. 
 
Razprava:  
 
Vlasta Sagadin: 
- Predlagala je, da se preveri kolikšen je normativ, ki v 24. členu predvideva sistemizacijo mesta pomočnika 

direktorja. Predlagala je, da se smiselno uporabi, da ima zavod »lahko« pomočnika direktorja. Osebno pa 
meni, da tako majhen zavod pomočnika direktorja ne potrebuje.  

 
Boris Kozelj:  
- Nekaterim svetnikom je posredoval svoje poglede. 
- Predlagal je, da se v 24. člen dodata besedi »ima lahko« pomočnika direktorja in, da potrditev zaposlitve 

pomočnika direktorja opravi svet zavoda. 
- Predlagal je, da se v odloku določi, da mora biti predsednik sveta zavoda predstavnik ustanovitelja. 
- Predlagal je, da so sejnine določene v odloku v skladu z Odredbo o sejninah in povračilih stroškov v javni 

skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih. 
- Predlagal je, da predstavniki ustanovitelja v vseh svetih zavodov enkrat letno pripravijo mestnemu svetu 

poročilo o svojem delovanju v tem zavodu, kaj so delali, za katere stvari so se zavzemali, katere so podprli. 
- Predlagal je, da se konkretno za Ljudsko univerzo  v odloku opredeli, da se presežek prihodkov nad odhodki 

lahko ali ne sme deliti med plače zaposlenih. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj - osnutek 
 
Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 
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10. ODLOK O IZBIRI IN SOFINANCIRANJU IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ 
– OSNUTEK 

 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti. Dodaten predlog uprave je, 
da se v 114. členu znižuje korekcijski faktor za kolesarsko cesto in sicer iz 4,6 na 4,1 in ne tako kot je bilo zapisano 
v gradivu. Pozitivno mnenje k osnutku odloka je posredovala tudi Športna zveza Kranj. 
 
Stališča komisij:  
 
Darinka Zorko, predsednica Statutarno pravne komisije: 
Komisija predlaga, naj se: 

- preambula dopolni z navedbo številke Uradnega lista RS, v katerem je objavljena novela Zakona o 
nevladnih organizacijah, ki spreminja Zakon o športu (21/18- ZNOrg), 

- preveri, ali je 16. člen lahko ustavno sporen oziroma je mnenja, da bi lahko bil ustavno sporen, 
- 50. člen dopolni z navedbo, kdo odloča o prednosti uporabi športnih objektov in po kakšnih merilih,  
- 73. člen v zadnjem odstavku dopolni v smislu »člani komisije so lahko za izvedbo vsakokratnega razpisa 

ponovno imenovani«. 
 
Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z osnutkom  Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni 
občini Kranj , ter nalaga Mestni upravi naj preveri ali predlagana merila za vrednotenje programov predstavljajo 
način določanja višine sofinanciranja programov. Mestna uprava  naj tudi pojasni, kako predlagana merila 
upoštevajo 16. člen ZŠpo-1 in v njem določena merila za izbor programov. Popravi naj besedni red v 56 in 57. 
členu Odloka, po vsem dokumentu pa naj poenoti zapis Zavoda za šport Kranj. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči podžupan Boris Vehovec v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj - osnutek. 
 
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 
 

 

 
11. PREDLOG SPREMEMBE CEN STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD  TER CEN STORITEV 

POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI 
ČISTILNIMI NAPRAVAMI  

 
Uvodno poročilo sta podala Slavko Savič iz Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Marko 
Kocjančič, direktor Komunale Kranj.  
 
Stališča komisij: 
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točko Predlog spremembe cen storitev 
odvajanja in čiščenja odpadnih vod  ter cen storitev povezanih z  nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s predlogom spremembe cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter  cen 
storitev povezanih z nepretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in  
Mestnemu svetu MOK predlaga sprejem. 
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Po krajši razpravi, v kateri sta sodelovala svetnica dr. Andreja Valič Zver in Marko Kocjančič, direktor Komunale 
Kranj, je dal predsedujoči v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Potrdi se elaborat o oblikovanju cene storitve odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne 

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

vode z javnih površin  v Mestni občini Kranj. 
 

3. Potrdi se elaborat o oblikovanju cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami 
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. 

 
4. Potrdijo se cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode ter 

cen storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami v Mestni občini Kranj: 

 
Omrežnina odvajanje: 

DN 
v EUR/mesec 
brez DDV 

20 3,92 

25 11,77 

30 11,77 

40 39,23 

50 in več 58,84 

 
Storitev odvajanje 0,1212 EUR/m3 brez DDV 
 
Omrežnina čiščenje: 

DN 
v EUR/mesec 
brez DDV 

20 5,64 

25 16,91 

30 16,91 

40 56,36 

50 in več 84,54 

Storitev čiščenje 0,4040 EUR/m3 brez DDV 
 
Omrežnina čiščenje za greznice 0,70 EUR/mesec brez DDV za vse velikosti vodomerov, storitev prevzem in 
obdelava blata 0,36 EUR/m3 brez DDV.  
 
Cene storitev veljajo po preteku veljavnosti cen s poračunom, to je od 1.6.2019; razen storitve prevzem in 
obdelava blata, pri kateri se poračun izteče 31.5.2021. 
 

 
5. Za obdobje enega leta (od 1.6.2018 do 31.5.2019) se uporabljajo cene s poračunom: 
 
Omrežnina odvajanje:  

DN 
v EUR/mesec 
brez DDV 

20 4,04 

25 12,13 
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30 12,13 

40 40,43 

50 in več 60,64 

 
Storitev odvajanje 0,0699 EUR/m3 brez DDV 
 
Omrežnina čiščenje: 

DN 
v EUR/mesec 
brez DDV 

20 5,45 

25 16,36 

30 16,36 

40 54,53 

50 in več 81,79 

 
Storitev čiščenje 0,2039 EUR/m3 brez DDV 
 
6. Za obdobje treh let se uporablja cena s poračunom za storitev prevzem in obdelava blata 0,28 EUR/m3 

brez DDV. 
 
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
 
 
 
12. POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MOK V LETU 2017  
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s Poslovnimi rezultati javnih zavodov v MO Kranj v letu 2017. 
 
Komisija za turizem se je seznanila s poslovnim rezultatom javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj in 
predlogom za namen uporabe presežka prihodkov nad odhodki v višini 37.464 EUR. 
Komisija za turizem predlaga Zavodu za turizem in kulturo Kranj, da se nakupi slik za Galerijo          Prešernovih 
nagrajencev vršijo na podlagi pravilnika, s soglasjem galerijskega sveta. 

 
 Komisija za gospodarstvo:  
 Komisija se je seznanila s poslovnimi rezultati zavodov v MOK v letu 2017. 
 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s poslovnimi rezultati javnih zavodov v MOK v letu 2017. 

 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z rezultati javnih zavodov v MOK v letu 2017 s področja kulture in športa, ter se strinja s 
predlaganimi sklepi. 

 
V razpravi so sodelovali: Boris Kozelj, Irena Dolenc in Nada Bogataj Kržan.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
 



11 
 

 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2017, 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 357 €, Mestna knjižnica Kranj v višini 28.489,44 €, Zavod za šport 
Kranj v višini 44.399 €, Kranjski vrtci v višini 31.007 €, Ljudska univerza Kranj v višini 1.700 €, Zavod za turizem 
in kulturo Kranj v višini 37.464 €, Gasilsko reševalna služba Kranj v višini 31.427 €. 

 
3. Prešernovo gledališče Kranj, ki je v letu 2017 ustvarilo presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.935 €, bo 

krilo izgubo iz presežka prihodkov nad odhodki v letu 2018. 
 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 
 
 
 

13. PREDSTAVITEV POROČILA O DELU PP KRANJ ZA LETO 2017 Z OCENO VARNOSTNIH RAZMER 
 
Poročilo o delu Policijske postaje Kranj za leto 2017 je podal komandir Matjaž Završnik.  
 
Razpravljali so: Saša Kristan, dr. Andreja Valič Zver in Matjaž Završnik.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o delu Policijske postaje Kranj za leto 2017 z oceno 
varnostnih razmer.  
 
Sprejeto soglasno (17 PRISOTNIH: 17 ZA). 
 
 
 
14. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2017 
 
Oceno izvajanja občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj je podal Mitja Herak, vodja Medobčinskega 
inšpektorata Kranj.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči podžupan Boris Vehovec na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Občinski program varnosti Mestne občine Kranj se je v letu 2017 izvajal dobro ter skladno z zastavljenimi cilji. 
 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
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15. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
1. Helena Sitar:  
- Na Rupi je vojaško pokopališče vojakov iz 1. svetovne vojne. To pokopališče je sicer lepo urejeno, je travnik 

obdan z živo mejo, nima pa nobenega obeležja. Predlagala je, da se to uredi z enim skromnim obeležjem. 
Želi pisni odgovor.  

- Opozorila je na parkirni kaos pred vhodom v Zdravstveni dom in dežurno ambulanto. Hkrati je izhod za 
reševalne avtomobile, svojci vozijo paciente, pacienti na invalidskih vozičkih, parkirajo ostali in čakajo na 
svojce. Prosila je, da se to prednostno uredi.  

- Zanimalo jo je, kaj je sedaj s conami in parkirišči, ki so se urejale z novim Odlokom o prometu v Mestni občini 
Kranj. UGGJS Na Zlatem polju je parkiranih, na parkiriščih za osebna vozila, veliko kombijev, poltovornjakov, 
za osebne avtomobile ni več prostora. Vprašala je, kdaj se bo to pričelo reševati.  

 
2. Dr. Andreja Valič Zver:  
- Komisija za kulturo in šport daje pobudo, da se MOK prijavi na Javni razpis za zbiranje predlogov za 

sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo 
atletskih tekališč v letu 2018, objavljen s strani MIZŠ.. Mestna uprava naj sredstva za preplastitev tartanske 
steze v Športnem centru Kranj poišče in prerazporedi iz nerealiziranih NRP-jev v višini 500.000 eur. Rok za 
prijavo je 14.6.2018.  

- Podprla je idejo Helene Sitar za nadstrešek pred stavbo Zdravstvenega doma. V preteklosti je že dala pobudo 
naj se ista stvar uredi pri glavni lekarni v Kranju, ko bolni ljudje stojijo zunaj. Obljubili so, da bodo to naredili.  

- Ideja, pobuda, ki je bil že prej v razpravi omenjen, gradnja novega doma za starostnike na področju Mestne 
občine Kranj. To bi morala biti ena od prioritet Mestne občine Kranj v naslednjih letih.  

 
3. Saša Kristan 
- Glede na to, da so imele Gorenjske lekarne dobrih 500.000 € presežka je predlagala občinski upravi, da se iz 

teh sredstev namenijo sredstva za izdelavo nadstreška pred glavno lekarno v Kranju na Bleiweisovi cesti. 
- Vprašala je, kdo pripravlja program prireditev v Letnem gledališču Kieselstein in ali je potrebno kakšno 

soglasje občine oziroma koga drugega za nastopajoče. Glede na program, ki je bil objavljen v Kranjčanki naj 
bi 29.6.2018 imeli v Kranju Svetlano Makarović: Nosil bom rdečo zvezdo. Rdeča zvezda je simbol 
totalitarnega sistema in agresorske jugoslovanske armade, ki je leta 1991 napadla Slovenije.  

 
4. Irena Dolenc:  
- Vprašala je, ali Mestna občina Kranj res pripravlja razpis za enotno kartico za plačevanje parkirnin mestnega 

prometa in izposoje koles.  
- Predlagala je, da se pri Brdu loči pločnik z označitvijo prostor za pešce in prostor za kolesarje. Tako naj se 

pločniki tako označijo tudi na ostalih lokacijah v Kranju, kjer že obstajajo kolesarske in pešpoti skupaj. Pešci 
potem zasedejo celo površino, kolesarji jih potem neprijetno presenetijo.  

 
5. Vlasta Sagadin:  
- Na Komisiji za socialne dejavnosti so debatirali o medgeneracijskem centru, ki s svojimi dejavnostmi pritegne 

ogromno uporabnikov, udeležencev in zaradi tega se je tudi promet po Cesti Talcev občutno povečal. 
Ugotavljajo, da je ta mestna ulica v zelo slabem stanju, asfalt, razsvetljava. Predlagala je, da bi se v proračun 
MOK za prihodnje leto ta del Ceste Talcev dal prioritetno med obnovo ulic. 

- Več uporabnikov Mestne knjižnice Kranj in tudi dve zaposleni delavki opozorilo na težave, ki se pojavljajo z 
obiskovalci te lepe stavbe kulturne institucije. Namreč obiskovalci ne upoštevajo navodil in reda. Obiskovalci, 
ki niso člani, se zadržujejo pred tv, tam zaspijo. Mladina se na računalnikih, ki se ne uporablja v študijske 
mladine, neprimerno vede. Med obiskom zvonijo telefoni. Otroci v otroškem oddelku razposajeno skačejo 
po igralih, starši tapkajo po telefonih. Zlasti zvečer se pred vhodom zbirajo mladina tuje narodnosti in 
nadleguje mimoidoče. Vprašala je, kaj bo svet zavoda, uprava in vodstvo knjižnice naredili, da se bo ta 
kulturna institucija vrnila nazaj h prvotnem namenu.  

 
6. Mag. Andrej Šušteršič:  
- Opozoril je, da so na poti, ki gre od Orehka proti Žabnici, postavljeni prometni znaki prepovedano ustavljanje 

in parkiranje. Seveda je tam vedno parkiranih 15- 20 avtomobilov. Pozimi se je zgodilo, da Komunala ni mogla 
splužiti. Traktorji, ki vozijo na farmo, ne morejo voziti po poti. Potrebno je ukrepati, ker stanje je nevzdržno.  
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7. Alenka Benčina:  
- Predlagala je, da se na štadionu postavi drog za raztezanje in poslala je že ustrezen fotografije.  
- Vprašala je, če bi lahko kolesarsko stezo pri Brdu, ki sedaj poteka v eni smeri proti Predosljam, označili v obe 

smeri.   
 
8. Damjana Piškur: 
- V okolišu na Zlatem polju se zarašča japonski dresnik, je zdravilen, je pa tudi izredno nadležen. Pri navažanju 

nove zemlje se običajno zasadi. Je invaziven in se že razrašča na travnike. V bodoče bo to postal velik 
problem. Vprašala je, ali je o tem kdo že kaj razmišljal.  

- Na Slovenskem trgu se lipa nagiba proti stavbi Gimnazije, zato je predlagala, da bi jo nekako podprli in fiksirali 
zaradi pravilne rasti.  

 
9. Bojan Homan: 
- Ponovno je predlagal, da se v času košnje nujno očisti silhueta Kranja, ki se izredno lepo vidi iz Gaštejskega 

klanca.  
- Glede popravila tlakovanja v starem Kranja, ki se trenutno opravlja, je predlagal, da je fuge zalije z epoksi 

maso ali smolo, ker cementne fuge ne zdržijo.  
 
Mag. Drago Štefe je podal kritiko na polaganje tlakovcev v starem Kranju. Delo je opravljeno nestrokovno. Lepo 
je prosil, da upoštevajo, da brez dobrega nadzora ni nič.  
 
Alenka Benčina je predlagala, da naj bo na naslednji seji res odgovor o super kontroli za polaganje tlakovcev na 
Maistrovem trgu.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:  
Milena Bohinc    

 
Boštjan Trilar 

             Župan 
 
 
 
 
 
         Boris Vehovec 
         Podžupan 
 
 
 


