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Z A P I S N I K 

 

 

 

23. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 21.12.2016 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 Sveta Mestne občine Kranj: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Gorazd Copek, 

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, Damijan Perne, 

Damjana Piškur, Natalija Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, Helena Sitar, 

mag. Zoran Stevanović, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor 

Tomše, Boris Vehovec, Ignac Vidmar, mag. Igor Velov, dr. Andreja Valič Zver, Darinka Zorko in Tina 

Žalec Centa. 

 

Odsoten je bil Janez Černe. 

 

Poleg članov in članic 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, Vid Krčmar in Luka Meglič -  Urad za tehnične 

zadeve, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Miha 

Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Janez Rakar – vodja Urada za 

družbene dejavnosti, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Milena 

Bohinc, Judita Tkalec in Tatjana Kocijančič – Kabinet župana, Uroš Košir – podjetje Locus (pri 10. tč.). 

 

Navzoči predstavniki medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas, Peter Šalamon – Infonet media in 

Miran Šubic – Dnevnik. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 28 članov in članic Sveta Mestne občine 

Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  

 

V spomin na častnega občana dr. Ljuba Sirca se je seja Sveta Mestne občine Kranj pričela z minuto 

tišine. 

 

Dr. Ljubo Sirc je bil po rodu Kranjčan iz podjetniške družine, po maturi je študiral pravo, že zelo zgodaj 
pa ga je začela zanimati tudi ekonomija. Iz ekonomije je doktoriral v Švici, predaval pa v Bangladešu 



2 

 

in Glasgowu, kjer se je tudi sklenila njegova dolga in bogata življenjska pot. V Sloveniji je bil leta 1991 
politično rehabilitiran z razveljavitvijo sodbe iz Nagodetovega procesa. Leta 2001 je prejel britansko 
odlikovanje CBE. Leta 2004 pa je bil med pobudniki ustanovitve Zbora za republiko. Dr. Ljubo Sirc je 
razmišljal in deloval s ciljem, da prispeva v prid gospodarskega razvoja družbe. 

Mestna občina Kranj mu je leta 2003 za prispevek na družbeno-političnem področju podelila naslov 
častni občan. 

 

Na mizo je bilo posredovano naslednje gradivo: seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, poročilo o 

izvršitvi sklepov zadnje seje sveta, okvirni terminski načrt sej mestnega sveta za leti 2017 in 2018, 

pobudo Irene Dolenc za izgradnjo novega vrtca v Zgornjih Bitnjah, novo premoženjsko B zadevo - 

Načrt razpolaganja z  nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 – dopolnitev ter 

novoletno darilo Monografijo zgodovinskih mest Slovenije Dragocenosti starih mestnih jeder, v katero 

je vključen tudi Kranj.  

Z dnevnega reda se zaradi pripomb Statutarno pravne komisije umakne 14. točka dnevnega reda 
Sklep o začasnem prenehanju delovanja enote Kranjskih vrtcev v OŠ Jakoba Aljaža. To se bo uredilo 
s spremembo odloka. 
V skladu s Poslovnikom Sveta MOK je najavil, da bo za točko 7.  Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj –1. obravnava  in točko 8. Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne 

signalizacije na območju Mestne občine Kranj – 1. obravnava – predlog za skrajšani postopek, v 

kolikor v prvi obravnavi ne bo bistvenih pripomb, po 100. členu Poslovnika Sveta MOK predlagal 

sprejem po skrajšanem postopku. Pri 4. točki – Sprememba Statuta MOK in 11. točki - Odlok o 

spremembah in dopolnitvah  Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja PI 8 Planina vzhod – 1. 

obravnava – bo po 99. členu Poslovnika Sveta MOK podal predlog za hitri postopek. 

 

Mag. Branko Grims:   

- Zaradi preobsežnega dnevnega reda in teže posameznih točk je v imenu svetniške skupine SDS 

predlagal, da se dnevni red razdeli na dva dela, in sicer se prva seja opravi danes, naslednja se 

opravi na dodatni seji, ki je lahko prvo sredo v januarju.  

- Podal je pobudo, da se po častnem občanu dr. Ljubu Sircu poimenuje neko ulico ali trg v Mestni 

občini Kranj.  

- V razmislek je pobudo, da se preuči možnost, da se avla herojev preimenovala v avlo častnih 

občanov ter avlo ustrezno uredi s primernimi obeležji. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da bodo zadnji dve pobudi preučili ter dal na glasovanje prvi predlog 

svetnika mag. Branka Grimsa kot naslednji  

 

SKLEP: 

 

Dnevni red 23. seje Sveta Mestne občine Kranj se razdeli na dva dela in obravnava ločeno na dveh 

sejah sveta.  

 

Sklep ni bil sprejet (32 PRISOTNIH: 12 ZA, 14 PROTI, 6 VZDRŽANIH). 

 

 

Nadaljnjih pripomb navzočih ni bilo, zato je predsedujoči v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.11.2016 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve 
4. Sprememba Statuta Mestne občine Kranj – hitri postopek  
5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 – 2. obravnava 
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6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne 
službe linijskih prevozov v mestnem prometu – 2. obravnava 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj –
1. obravnava – predlog za skrajšani postopek 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter 
svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj – 1. obravnava – predlog za 
skrajšani postopek 

9. Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj – 1. obravnava  
10. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju – 1. obravnava 
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja PI 8 

Planina vzhod – 1. obravnava – predlog za hitri postopek 
12. Pravilnik o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 2017 – 2020 – predlog  
13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
14. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini 

Kranj za leto 2017 
15. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m

2
 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za 

leto 2017 
16. Pobuda za celovito analizo delovanja vrtcev v MOK 
17. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 
 
 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽANI)  

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 22. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23.11.2016 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Senja Vraber, direktorica občinske uprave, je podala poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 22. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.11.2016 ter poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA).  

 

 

 
 
2. KADROVSKE ZADEVE  
 

A.  IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA OSNOVNA 

ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ 

 

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:  

 

Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj, se  v Svet Osnovne šole Stražišče Kranj 

imenujejo:  



4 

 

1. Elizabeta Fon, Likozarjeva 23, Kranj 

2. Uroš Logonder, Senožeti 61, Zgornja Besnica 

3. Zoran Stevanović, Kocjanova ulica 32, Kranj 

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

 

Sprejeto z večino glasov ( 30 PRISOTNIH: 26 ZA, 4 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

B.  IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA LJUDSKA 

UNIVERZA KRANJ 

 

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:  

 

Za predstavnika ustanovitelja, Mestne občine Kranj, se  v Svet javnega zavoda Ljudska univerza Kranj 

imenujeta:  

 

1. Boris Kozelj, Reševa 3a, Kranj 

2. Vlasta Sagadin, Župančičeva 39, Kranj 

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

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 25 ZA, 6 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

C.  IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA ŠOLSKI 

CENTER KRANJ 

 

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:  

 

Za predstavnika lokalne skupnosti, Mestne občine Kranj, se  v Svet zavoda Šolski center  Kranj 

imenuje Mojca Dolinar, Trg Rivoli 7, Kranj. 

 

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

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 25 ZA, 5 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Sanacija zemeljskih plazov na lokaciji Podblica in Javornik 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance se je seznanila s predlaganim sklepom in se z njim strinjajo. 
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Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Iz sklada proračunske rezerve Mestne občine Kranj se odobri koriščenje dodatnih sredstev v višini 

skupaj 66.000,00 EUR in sicer 10.000,00 EUR na NRP 90050002 za sanacijo plazu nad 

stanovanjskim objektom Podblica 11 in 56.000,00 EUR na NRP 90050003 za sanacijo zemeljskega 

plazu na lokaciji pred stanovanjskim objektom Javornik 35. 

 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 
 
 
B. Načrta razpolaganja z  nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 - 

dopolnitev 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance se je seznanila s predlaganim sklepom in se z njim strinjajo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 

2016. 

 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 
 
 
4. SPREMEMBA STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ – HITRI POSTOPEK  
 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlogom za hitri postopek. 
 
Komisija za kulturo in šport 
Komisija soglaša s spremembo Statuta Mestne občine Kranj. 
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 

Sprejme se Sprememba Statuta Mestne občine Kranj.  

 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 
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5. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2017 – 2. OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. Podal je popravek na strani 
79, pri projektu 40600079-Čirče se spreminja predviden datum zaključka projekta na 
31.12.2020. 
 

Župan Boštjan Trilar je predstavil amandma, posredovan z gradivom dne 14.12.2016. 
Dodal je še, da je prejel dodaten amandma svetniške skupine SDS in sicer 
predlagajo izgradnjo večnamenskega igrišča, dveh zunanjih učilnic in zunanjega 
telovadišča pri OŠ Predoslje. Za ureditev prometa na področju Bobovka pa bo v 
nadaljevanju predlagal mestnemu svetu v sprejem sklep, da se za območje Bobovka  

pripravi študija, ki bo ugotovila ustrezno prometno zasnovo področja. 
 

Stališča komisij: 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2017 – 2. obravnava.   
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.  
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila  z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 in s 
pripadajočimi dokumenti (2. obravnava).  
 
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 2017 in nanj nima pripomb. 
 
Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 – 2. obravnava.  

 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo  
Komisija se je seznanila za Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017. 
 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 – 2. obravnava. 
 
Komisija za turizem: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 – 2. obravnava in 
nanj nima pripomb. 
 
Sonja Mašič, predsednice Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje:  
Komisija predlaga zvišanje proračuna za mednarodno sodelovanje za leti 2017 in 2018. 
 
Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017. Mnenja so, da mora 
biti otroško igrišče v bližini Športnega parka Stražišče dobro premišljeno  in vsebinsko dopolnjevano z 
ostalimi igrišči v bližini. Podpirajo predlog, da bi bilo potrebno v Kranju sistemsko in organizirano 
poiskati tako imenovane temne  in šibke točke, to so neosvetljeni prehodi in poti za pešce do športnih 
in kulturnih objektov.  
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Razpravljali so: mag. Igor Velov, mag. Barbara Gunčar, Marjan Bajt, Gregor Tomše, mag. Primož 
Terplan, mag. Drago Štefe, Natalija Polenec, Bojan Homan, Tina Žalec Centa, mag. Andrej Šušteršič, 
Irena Dolenc, Tanja Hrovat in Boštjan Trilar. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednja 
 
AMANDMAJA:  

I. 

Za izgradnjo večnamenskega igrišča, dveh zunanjih učilnic in zunanjega telovadišča v Osnovni šoli 

Predoslje:  

- sredstva na proračunski postavki 170311 Prireditve za MOK / konto 4133 Tekoči transferi v 

javne zavode se zmanjšajo za 10.000 EUR;  

- sredstva na proračunski postavki 110301 OŠ Predoslje Kranj / konto 4323 Investicijski 

transferi javnim zavodom / 40700001 Investicijski transferi šolam se povečajo za 10.000 EUR. 

 
Sprejet z večino glasov (31 PRISOTNIH: 26 ZA, 3 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
II. 

1. za dodatno avtobusno linijo 80.000,00 eur: 

 na proračunski postavki 230202 Subvencioniranje cen in kontu 402399 Drugi prevozni in 
transportni stroški se v okviru v okviru finančnega načrta Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe predvideni odhodki povečajo za 80.000,00 eur; 

 sredstva se zagotovijo s povečanjem prihodkov na kontu 7201 Prihodki od prodaje prevoznih 
sredstev za 80.000,00 eur. 

 Naziv postavke 230202 se preimenuje v Avtobusni prevozi. 
 

2. za subvencijo prve zaposlitve 100.000,00 eur: 

 v okviru Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe se na proračunski postavki 
170501 Povečanje zaposljivosti in kontu 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom predvideni odhodki povečajo za 100.000,00 eur; 

 sredstva se zagotovijo s povečanjem prihodkov na kontu 714105 Prihodki od komunalnih 
prispevkov za 100.000,00 eur. 

 
3. za ureditev prehoda za pešce na Delavski ulici v Stražišču v višini 20.000,00 eur: 

 v okviru Projektne pisarne, projekta 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest – nujni posegi, 
proračunske postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, konta 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave se sredstva povečajo za 20.000,00 eur; 

 sredstva se zagotovijo s povečanjem prihodkov na kontu 7201 Prihodki od prodaje prevoznih 
sredstev za 20.000,00 eur. 

 
4. za sanacijo stopnic na Gaštejskem klancu v višini 20.000,00 eur: 

 v okviru Projektne pisarne, projekta 40600103 Brežine, proračunske postavke 231010 
Komunalna dejavnost – investicije in invest. transfer in kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje 
in izboljšave se sredstva povečajo za 20.000,00 eur; 

 sredstva se zagotovijo s povečanjem prihodkov na kontu 714105 Prihodki od komunalnih 
prispevkov za 20.000,00 eur. 

 
5. za postavitev dodatnega bloka spomenika na območju za raztros pepela na pokopališču v 

višini 25.000 eur: 

 v okviru Projektne pisarne, projekta 40600101 Pokopališče Kranj, proračunska postavka 
231008 Urejanje pokopališč in konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave se 
sredstva povečajo za 25.000,00 eur; 

 sredstva se zagotovijo s povečanjem prihodkov na kontu 714105 Prihodki od komunalnih 
prispevkov za 25.000,00 eur. 

 
6. za ureditev pasjega parka na Planini v višini 10.000,00 eur: 

 v okviru Projektne pisarne, projekta 40600092 Zelene površine, otroška igrišča, proračunske 
postavke 231087 Zelene površine, otr. igrišča - investicije in konta 420500 Investicijsko 
vzdrževanje in izboljšave se sredstva povečajo za 10.000,00 eur; 
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 sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem sredstev na postavki 130303 TEDEN SLOVENSKE 
DRAME - PG Kr in kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago 
in storitve za 10.000,00 eur. 

 
7. za izgradnjo pločnika Goriče – Golnik v skupni višini 50.000 eur: 

 v okviru Projektne pisarne in projekta 40600197 Pločnik Goriče – Golnik ter proračunske 
postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest se zagotovijo sredstva na 
kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v znesku 15.000 eur, na kontu 420600 
Nakup zemljišč v višini 30.000 eur in na kontu 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 
v višini 5.000 eur; 

 sredstva se zagotovijo 
o z zmanjšanjem sredstev na postavki 130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr 

in kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 
storitve za 2.000,00 eur in 

o s povečanjem prihodkov na kontu 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 
48.000,00 eur. 

 
8. za ureditev Športnega parka Stražišče višini 30.000,00 eur: 

 v okviru Projektne pisarne, projekta 40700030 Drugi športni objekti, proračunska postavke 
141001 Šport – investicije in invest. transfer in konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave se sredstva povečajo za 30.000,00 eur; 

 sredstva se zagotovijo s povečanjem prihodkov na kontu 722100 Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč za 30.000,00 eur. 

 
9. za ureditev fasade na Glasbeni šoli na Trubarjevem trgu v višini 40.000 eur: 

 v okviru Projektne pisarne, projekta 40700103 Vzdrževanje in obnove šol, proračunske 
postavke 111001 Investicije in invest. transfer - izobraževanje in konta 420500 Investicijsko 
vzdrževanje in izboljšave se sredstva povečajo za 40.000,00 eur; 

 sredstva se zagotovijo s povečanjem prihodkov na kontu 722100 Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč za 40.000,00 eur. 

 
10. za štipendije za študij v tujini 30.000,00 eur: 

 v okviru Urada za družbene dejavnosti se na proračunski postavki 110207 Štipendije in 
podkontu 411799 Druge štipendije zagotovijo sredstva v višini 30.000,00 eur; 

 sredstva se zagotovijo: 
o s povečanjem prihodkov na kontu 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov 

in stanovanj za 10.000,00 eur in 
o s povečanjem prihodkov na kontu 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev za 

20.000,00 eur. 
 
11. za nov projekt 40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa 60.000,00 eur: 

 v okviru Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in projekta 40300011 Nove 
tehnologije za urejanje prometa, postavke 220205 Urejanje cestnega prometa-materialni 
stroški se na podkontu 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav zagotovi 
25.000,00 eur, na podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.000,00 eur in na 
podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 eur; 

 sredstva se zagotovijo s prenosom sredstev iz postavke 220205 Urejanje cestnega prometa - 
materialni stroški, podkonta 402199 Drugi posebni materiali in storitve 30.000,00 eur in 
podkonta 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme  30.000,00 eur. 

 
12. za sejnine dodatno 16.600,00 eur: 

 v okviru finančnega načrta Mestnega sveta se na postavki 100301 SEJNINE in konta 4029 
Drugi operativni odhodki zagotovi dodatna sredstva v višini 16.600,00 eur; 

 sredstva se zagotovijo z znižanjem sredstev projekta 40600211 Ureditev potoka Trenča, 
postavki 231016 Urejanje vodnih virov in voda in podkontu 420401 Novogradnje za 16.600,00 
eur. 

 
 
 
 



9 

 

13. za ureditev funkcionalnih zemljišč dodatnih 50.000,00 eur: 

 v okviru Urada za okolje in prostor se na postavki 180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE – 
prostorski akti in podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve zagotovi dodatnih 
50.000,00 eur; 

 sredstva se zagotovijo z znižanjem sredstev na projektu 40600211 Ureditev potoka Trenča, 
postavki 231016 Urejanje vodnih virov in voda in podkontu 420401 Novogradnje za 50.000,00 
eur. 

 
14. dopolnitev obrazložitve projekta 40600091 Javna razsvetljava - Osvetlitev prehodov za 

pešce Žabnica: 
V obrazložitvi projekta 40600091 Javna razsvetljava se doda besedilo: »V planu dela na javni 
razsvetljavi za l. 2017 se prvenstveno zagotovijo sredstva za osvetlitev prehodov za pešce v Žabnici.«. 
 
15. za otroško igrišče pri Športnem parku Stražišče 30.000,00 eur: 

 v okviru Projektne pisarne se znesek v okviru projekta 40600092 Zelene površine, otroška 
igrišča in postavke 231087 Zelene površine,otr.igr.-investicije ter podkonta 420401
 Novogradnje poveča za 30.000,00 eur; 

 sredstva se zagotovijo s povečanjem prihodkov na podkontu 710309 Prihodki iz naslova 
koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za 30.000,00 eur. 

 
Sprejet z večino glasov (32 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
Po končanem glasovanju pa še naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 z obrazložitvami in z     
izglasovanima amandmajema. 

2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2017 do l. 2020. 
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2017. 
4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l.  
             2017. 
5. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2017. 
6. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2017. 
7. Sprejme se načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Kranj za l. 2017. 
8. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2017 z obrazložitvijo. 
9. Sprejme se razdelilnik  sredstev  krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l.  
             2017. 
10. 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 2017; 
11. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2017 se določijo v skupni višini 75.767,00 EUR  
             oziroma 191,33 EUR /svetnik/mesec. 
 

Sprejeto z večino vseh članov sveta (31 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

12. Za območje Bobovka se pripravi študija, ki bo ugotovila ustrezno prometno zasnovo področja. 
 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

 
 
6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU 

IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE LINIJSKIH PREVOZOV V MESTNEM 
PROMETU – 2. OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. V 
sprejem sta mestnemu svetu predložena tudi dva amandmaja, ker je prišlo do napake pri številčenju in 
sicer se popravi sklicevanju obstoječih odstavkov v dveh primerih.  
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Stališča komisij:  
 

Darinka Zorko, predsednica Statutarno pravne komisije:  
Komisija se je seznanila s pravnim mnenjem glede dopustnosti sprememb odloka z opozorilom na 
pomanjkljivosti z vidika ekonomske in prometne analize, kar naj mestni svet upošteva ob odločanju o 
predlaganem odloku.  
Hkrati komisija podaja priporočilo, da se v koncesijsko pogodbo vključi določilo, da se koncesionar v 
primeru predčasnega prenehanja pogodbe, odpoveduje uveljavljanju odškodninskega zahtevka iz 
naslova izgubljenega dobička. 
 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu 

izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu – 2. obravnava in nima 

pripomb. 

 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu 
izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu – 2. obravnava 
 

Razpravljali so: mag. Branko Grims, Marjan Bajt, mag. Igor Velov, mag. Drago Štefe in Bojan Homan.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednja 

 

AMANDMAJA:  

 

1. Amandma 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja 

gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu:  

Predlog sprememb in dopolnitev 16. člena Odloka se glasi: 

»V 16. členu Odloka se kot novi, peti odstavek doda besedilo:  

»(5) Prevoz na klic izvaja koncesionar z električnimi vozili, od katerih mora biti vsaj eno vozilo 

zaprte izvedbe s 5+1 sedeži, registrirano in omogočati prevoz invalidskega vozička širine do 65 

cm.« 

Vsi nadaljnji odstavki 16. člena se ustrezno preštevilčijo v enakem zaporedju.  

V preštevilčenem sedmem odstavku 16. člena se beseda »petega« spremeni v besedo 

»šestega«.« 

 

2. Amandma 7. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja 

gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu:  

Predlog sprememb in dopolnitev 29. člena Odloka se glasi: 

»V 29. členu Odloka se kot novi, tretji odstavek doda besedilo:  

»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je storitev prevoza na klic za uporabnika 

brezplačna.« 

Vsi nadaljnji odstavki 29. člena se ustrezno preštevilčijo v enakem zaporedju.  

V preštevilčenem četrtem odstavku 29. člena se besedna zveza »četrtega in petega« spremeni v 

besedno zvezo »petega in šestega«.« 

 

Sprejeto z večino glasov (PRISOTNIH 23: 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

ter naslednji  SKLEP: 

 

3. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja 
gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem jedru z izglasovanima amandmajema. 

 

Sprejeto z večino glasov (PRISOTNIH 23: 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

*Ker glasovalna naprava ni delovala pravilno, se je od te točke dalje glasovalo z dvigovanjem rok 
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7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST 
V MESTNI OBČINI KRANJ –1. 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v Mestni občini Kranj –1. obravnava in nima pripomb. 

 
Razprave ni bilo, zato je župan Boštjan Trilar povedal, da je za sprejem odloka predlagan skrajšani 
postopek in kot predsedujoči dal v potrditev naslednje  
 
SKLEPA:  
 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj 

se sprejme po skrajšanem postopku.  
 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 
občini Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 
 
 
8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU, VZDRŽEVANJU JAVNE 

RAZSVETLJAVE TER SVETLOBNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA OBMOČJU MESTNE 
OBČINE KRANJ – 1. 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju 

javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj – 1. 

obravnava in nima pripomb. 

 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
Sosvet za krajevne skupnosti se strinja  z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, 
vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju MOK, tudi s 
predlogom za sprejem Odloka v skrajšanem postopku 
 
Razpravljali so: Jože Rozman, mag. Drago Štefe, Vlasta Sagadin, Bojan Homan, mag. Janez Frelih, 
Miha Juvan in Boštjan Trilar.. 
 
Jože Rozman je predlagal, da se v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, 
vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj 
se na koncu zadnjega stavka 9. člena doda besedilo: »v sodelovanju z lokalno skupnostjo skladno s 
tehničnimi zmožnostmi.« 
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Po končani razpravi je župan Boštjan Trilar, povedal, da je za sprejem odloka predlagan skrajšani 
postopek in kot predsedujoči dal v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter 

svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj se na koncu zadnjega stavka 
9. člena doda besedilo: »v sodelovanju z lokalno skupnostjo skladno s tehničnimi zmožnostmi.« 

 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 14 ZA, 11 PROTI, 0 VZDRŽANIH).  
 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter 

svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj se sprejme po skrajšanem 
postopku.  

 
Sprejeto soglasno ( 27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
 
3. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne 

razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 28 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
 
9. ODLOK O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI KRANJ – 

1. OBRAVNAVA  
 
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija predlaga mestni upravi, da preveri primernost sledečih izrazov v 13. in 15. členu: »prvotno 
stanje«, »takoj« in »primerna velikost« z vidika pravne predvidljivosti. Drugi stavek prvega odstavka 
27. člena naj se črta, saj je nepotreben. V prvem stavku 16. člena naj se doda manjkajoči glagol. 
Mestna uprava naj do naslednjega branja preuči ali je smiselno pogoje odkupa določiti že v odloku in 
ne v koncesijski pogodbi. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj 

– 1. obravnava in nima pripomb. 

 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
Sosvet za krajevne skupnosti se strinja  z Odlokom o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v 
MOK. 
 
Razpravljali so: Vlasta Sagadin, Bojan Homan, Darinka Zorko, mag. Igor Velov, mag. Barbara Gunčar, 
Jože Rozman, mag. Drago Štefe, mag. Franci Rozman, Bojan Homan, Miha Juvan, Boštjan Trilar. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj v prvi 
obravnavi. 
 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 



13 

 

Župan Boštjan Trilar je vodenje seje predal podžupanu Borisu Vehovcu.  

 
10. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJU – 1. OBRAVNAVA 

 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor in Uroš Košir iz podjetja 
Locus Ljubljana. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju in nanj nima pripomb. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju – 1. 

obravnava in nima pripomb. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju v prvi obravnavi. 
 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM 

NAČRTU OBMOČJA PI 8 PLANINA VZHOD – 1. OBRAVNAVA – PREDLOG ZA HITRI 
POSTOPEK 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
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 občinskem lokacijskem 

načrtu območja PI 8 Planina vzhod – 1. obravnava in nima pripomb. 

 
Razpravljali so: Bojan Homan, Tina Žalec Centa in Janez Ziherl. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja PI 8 
– Planina vzhod. 
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
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12. PRAVILNIK O SPODBUJANJU RAZVOJA STAREGA KRANJA ZA OBDOBJE 2017 – 2020 – 
PREDLOG  

 
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 turizem: 
Komisija za turizem se je seznanila s predlogom Pravilnika o spodbujanju razvoja starega Kranja za 
obdobje 2017 – 2020 in ga podpira. 
Komisija za turizem prosi za poročevalca za poročanje za projekt ustanovitve pisarne za mestno jedro 
Kranja. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s predlogom Pravilnika o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 

2017 – 2020 in nima pripomb. 

 
Sosvet za krajevne skupnosti: 
Sosvet za krajevne skupnosti se strinja s predlogom Pravilnika o spodbujanju razvoja starega        
Kranja za obdobje 2017-2020.  
 
Razpravljali so: Irena Dolenc, Gregor Tomše, mag. Barbara Gunčar, Miha Juvan in Boštjan Trilar.  
 
Irena Dolenc:  
- Predlagala je, da se črta 7. alineja 6. člena predloga pravilnika, ker nobeno podjetje ne more dobiti 

subvencije za isto stvar na več razpisih. Socialna podjetja lahko sama izbirajo za katero 
subvencijo bodo zaprosili. Hkrati tudi opozorila na diskriminatornost do ostalih socialnih podjetij, ki 
nimajo sedeža v Mestni občini Kranj 
 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednja  
 
SKLEPA:  
 
1. Črta se 7. alineja 6. člena predloga Pravilnika o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 

2017 – 2020.  

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

2. Sprejme se Pravilnik o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 2017 – 2020 s sprejeto 

spremembo. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN) 
 
 
Vodenje seje je prevzel župan Boštjan Trilar.  
 
 
 
13. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V 

VRTEC 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Janez Rakar, vodja Urada za družbene dejavnosti. Predlagatelj 
povzema pripombe Statutarno pravne komisije. V preambuli se pravilno zapiše »22. člen in 107. 
Statuta MOK (objavljen v Uradnem listu RS št. 71/2016)«. Popravi se napaka pri številčenju členov, 
dvakrat je napisan 1. člen, zato se drugi 1. člen spremeni v »2. člen«. Črta se 3. točka tabele kriterijev. 
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Spremeni se besedilo v 8. Točki pravilnika in sicer se besedilo »oziroma je to podjetje član podjetja« 
nadomesti z »oziroma je to podjetje organizacijsko ali lastniško povezano s podjetjem«.  
Glede 8. točke tabele gre za en vrtec in sicer v Iskri na Laborah, kjer opravlja svojo dejavnost 
koncesijski vrtec. 
 
Stališča komisij:  
 
Darinka Zorko, predsednica Statutarno pravne komisije:  
Komisija meni, da je 3. točka tabele diskriminatorna, zato predlaga, da se črta, razen če mestna 
uprava utemelji drugače. V 8. točki tabele naj se besedilo »oziroma je to podjetje član podjetja« 
nadomesti z »oziroma je to podjetje organizacijsko ali lastniško povezano s podjetjem«. V pravni 
podlagi naj se ustrezno popravi sklic na ustrezne določbe novega statuta MOK. Uprava naj pripravi 
odgovor, ali lahko na podlagi 8. točke tabele prosilec že sedaj pridobi dodatne točke. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 
 
Razpravljala sta: Vlasta Sagadin in mag. Igor Velov.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 
 
 
14. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2017 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Sklepom o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2017. 

 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Sklepom o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2017 in nima pripomb. 

 
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 vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni 
občini Kranj za leto 2017. 
 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
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15. SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA M

2
 KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V 

MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2017 
 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance:  
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Sklepom o povprečni gradbeni ceni za m

2
 

koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2017.  

 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Sklepom o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v 

Mestni občini Kranj za leto 2017 in nima pripomb. 

 
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 povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini 
Kranj za leto 2017. 
 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 
 
 
 
16. POBUDA ZA CELOVITO ANALIZO DELOVANJA VRTCEV V MOK 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Andrej Šušteršič, predlagatelj te točke.  
 
Razpravljali so: Irena Dolenc, mag. Drago Štefe, mag. Barbara Gunčar, mag. Igor Velov, Jože 
Rozman, mag. Franci Rozman, Bojan Homan, Ignac Vidmar, mag. Janez Frelih in Boštjan Trilar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Občinska uprava Mestne občine Kranj pripravi z ustreznimi zunanjimi strokovnjaki podrobno analizo 
prednosti in slabosti delovanja vrtcev, v okviru osnovnih šol in Kranjskih vrtcev na območju Mestne 
občina Kranj. 
 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
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17. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
1. Irena Dolenc:  
Nekaj dni po novembrski seji mestnega sveta je prejela dopis Sveta KS Bitnje z zadevo: Izgradnja 

novega vrtca v Zg. Bitnjah. Ker je dopis priložen, naj povzamem le to, da je zemljišče za nov in večji 

vrtec že bilo odkupljeno v prejšnjem mandatu. Odkupljeno zemljišče v izmeri 2950 m
2 
je bilo 1. 5. 2013 

dano v upravljanje Kranjskim vrtcem. 

O dotrajanosti in premajhnosti vrtca ste lahko večkrat slišali na tej seji ali brali v člankih vsaj od 

sedanjih svetnikov Bojana Homana in mene, verjetno pa je tudi kdo drug že opozarjal na ta problem. 

Oba svetnika KS Bitnje sva skupaj pristopila k reševanju tega problema. 

KS Bitnje ima nad 2000 prebivalcev že ob zadnjem popisu leta 2002, smo pa kraj priseljevanja. To 

pomeni, da se gradijo nove hiše, vendar graditelji nimajo nujno korenin v našem kraju. Tudi se 

podaljšuje upokojitvena starost in stari starši več ne morejo zagotavljati varstva svojih vnukov. 

V sedanjem vrtcu Biba je trenutno v dveh skupinah II. starostnega obdobja 42 otrok, od tega 24 otrok 

iz Bitenj in Pot v Bitnje  (kar je sicer KS Stražišče), 18 otrok pa je drugod.   

Zavodu Kranjski vrtci se zahvaljuje, ker ji je pripravilo seznam vseh otrok iz KS Bitnje po različnih 

vrtcih v Kranjskih vrtcih, vključeni pa so tudi podatki za vrtec v Žabnici, ki spada pod okrilje OŠ 

Stražišče. Tabela je priložena, iz nje pa lahko povzamemo, da je glede na sedanje stanje potrebna 

ena skupina I. starostnega obdobja in tri skupine II. starostnega obdobja za otroke iz KS Bitnje. Pri 

tem pa nismo upoštevali 18 otrok od drugod, ki so že vključeni v vrtec Biba. O številu oddelkov naj 

odloči stroka,vsekakor pa je iz priloženih podatkov razvidno, da je vrtec le za dve skupini premajhen in 

da zelo pogrešamo skupino I. starostnega obdobja. 

V medijih je bilo zaslediti, da bodo v prihodnosti osnovne šole v Kranju zaradi potreb po novih 

učilnicah prisiljene opustiti kakšen oddelek vrtca. To se je letos že zgodilo v OŠ Jakob Aljaž. Tudi ta 

podatek je v prid gradnji novega večjega vrtca.  

Predlagala je, Svetu Mestne občine Kranj, da sprejeme naslednji sklep:  

Stroka naj odloči, kako velik vrtec potrebujemo. Glede na mnenje stroke naj uprava MOK pripravi 

prostorske in tehnične zahteve ali idejno zasnovo za nov vrtec. Objavi naj se poziv promotorjem za 

javno-zasebno partnerstvo za izgradnjo novega vrtca v Zg. Bitnjah. Uprava MOK naj izvede poziv 

promotorjem najkasneje do konca februarja 2017. 

Glede na odziv investitorjev se bomo potem lahko odločali naprej. Predlaganih investitorjev, ki bi lahko 

izvedli investicijo, je več. Podjetje Jelovica je že zgradilo vrtec v Preddvoru. Ostali možni investitorji, ki 

bi jih lahko povabili so še: Trimo Trebnje, Bauta Cerklje, Marles in Eltek Petrol. 

Če bo odziv na poziv promotorjev, se pričakuje 30.000 eur stroškov za gradbeno dokumentacijo, ki bi 

se zagotovila iz sredstev, s katerimi  razpolaga župan Boštjan Trilar, zato ni bil vložen amandma na 

Proračun 2016. 

Investicija pa se ocenjuje med 400.000 in 500.000 eur,  odvisno od velikosti vrtca. Take investicije 

MOK trenutno ne predvideva za gradnjo vrtcev, zato je javno-zasebno partnerstvo trenutno edina 

možna oblika investicije. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Stroka naj odloči, kako velik vrtec potrebujemo. Glede na mnenje stroke naj uprava MOK pripravi 

prostorske in tehnične zahteve ali idejno zasnovo za nov vrtec. Objavi  se poziv promotorjem za javno-

zasebno partnerstvo za izgradnjo novega vrtca v Zg. Bitnjah. Uprava MOK naj izvede poziv 

promotorjem najkasneje do konca februarja 2017. 

 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 

2. Mag. Barbara Gunčar:  

- Glede na razpravo na seji Komisije za gospodarstvo je predlagala, da se novi stacionarni radarji 

postavijo pred stavbo podružnične osnovne šole na Kokrici in pred OŠ Predoslje.  
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- Društvo za vrednote NOB je posredovalo pobudo za spominske plošče oziroma za ponovno 

postavitev spominskih obeležij. Eno obeležje je padlim mesarjem, ki je bilo odstranjena ob ukinitvi 

srednje mlekarske šole. Druga spominska plošča bratoma Vreček in tretji spomenik, ki je bil 

odstranjen izpred podjetja Intex. Društvo želi soglasje občine in pokritje stroškov ponovne 

postavitve teh treh obeležij.  

 

3. Vlasta Sagadin: 

- Pohvalila je letošnjo čudovito okrasitev mesta. Zavod za turizem in vsi tisti, ki so se trudili okrasiti 

mesto, res je lepo.  

- Vprašala je, ali so kavkaške smrekice, ki krasijo lokale v starem Kranju, odrezane ali so zasajene 

in kam se po novem letu postavijo. 

- Prošnja prebivalcev okoli cerkve in Glavnega trga je, da bi se zmanjšala jakost zvočnikov z divjo 

ameriško glasbo. 

 

Mag. Drago Štefe je povedal, da za jakost glasbe ima Kranj odlok, ki natančno regulira koliko sme biti 

jakost glasbe. Nekdo mora pač to preveriti. 

 

Župan Boštjan Trilar je zagotovil, da niti en dogodek ne gre čez predpisane decibele, ker jih stalno 

kontrolirajo. Razmišljajo pa tudi o tem, da bi razbili  prizorišča v starem Kranju. Prvi razlog je v tem, da 

se ljudje premikajo od ene do druge točke in da primerno lokacijsko razporedijo glasbo.  

 

Mitja Herak, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, je povedal, da je bil očividec pri dogodku, ko je 

nekdo hotel odnesti to smrekico izpred nekega lokala. Storilec je pobegnil v smeri Planine. Smrekica 

je posajena v loncu. Predlagano je, da se smrekice shranijo do naslednjega decembra. 

 

4. Mag. Drago Štefe:  

- Pred tednom dni je bilo snemanje na Delavskem mostu na severni strani 20 metrov proti sredini 

mostu. Stali so pri železni ograji in nosilna konstrukcija je pravzaprav železna škatla. Počutili so se 

neudobno, normalno je da most vibrira, ampak vsi so menili, da je tega preveč. Prosil je, da bi 

opozorili republiško institucijo, ki je odgovorna za to in nanj naredi meritve.  

-  

Župan Boštjan Trilar je povedal, da so to že naredili pred dvema tednoma, ko so bili pri ministru za 

infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču. Povedali so, da imajo namen prenoviti mostove v Kranju in že v 

letih 2017 in 2018 bodo naredili celotno rekonstrukcijo Savskega mostu nad bivšim Sejmiščem v 

vrednosti skoraj 3 mio eur in zato tam cesta ni bila prenovljena. Šele v letu 2019 je predvidena 

prenova Delavskega mostu in zato smo jih pozvali, da naj sanirajo predvsem vidne napake, da ne bo 

prihajalo do še večje škode in predlagali, da se čim prej lotijo sanacije mostu, ker je res v slabem 

stanju.  

 

Mag. Drago Štefe vseeno želi, da se opravijo meritve na Delavskem mostu. 

 

5. Bojan Homan:  

- Predlagal je, da se pred stavbo Gimnazije Kranj postavi nazaj kip kralja Aleksandra. Odsluženi kipi 

NOB naj se postavijo v Dražgoše, ker jim je tam mesto.  

 

6. Saša Kristan:  

- Svetniki in svetnice so prejeli elektronsko pošto od dr. Aleksa Lea Vesta. Zanimalo jo je, kaj se 

dogaja glede na to, da dr. Vest piše, da niso bile vse obveznosti, ki jih ima občina, da niso bile 

izpolnjene in da bo šel v tožbo. Zanimalo jo je, če je to res. Želi pisni odgovor. 

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da zadeva ni tako enoznačna, kot je napisal g. 

Vest. Zaveze iz sodne poravnave, ki so bile sklenjene, so bile vezane na dve zadevi. Ena je 

prestavitev poti na Jošt, zaradi česar je bila Mestna občina Kranj tožena. Drugi del sodne poravnave 

se nanaša na prestavitev poti pod gradom, ki je v lasti g. Vesta. Občina jo je želela odkupiti, parcelirati, 

vendar je ni želel prodati. Občina je iskala nadomestno lokacijo oziroma potekal je postopek 
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razlastitve, ki so ga zaradi sklenitve sodne poravnave prekinili. Prvi del sodne poravnave je v celoti 

realiziran. Za drugi del, ki se nanaša na odkup zemljišča za izvedbo ceste, je bilo nakazano 80.000 

eur kupnine nakazane, 23.000 eur pa še ne. Po tej pogodbi g. Vest od 18.1.2016 še ni overil podpisa 

na pogodbi, ki bi občini omogočal vpis v zemljiško knjigo. Ob cesti Pot na Jošt je postavil zid, tako 

rekoč na cesto, za kar nima soglasja. Od občine je zahteval soglasje, vendar po veljavnih predpisih 

takega soglasja ni bilo moč izdati. Njegov pogoj za overitev podpisa na pogodbi je izdaja soglasja 

občine za zid, kar pa ni mogoče izvesti. Občina čaka na overitev podpisa.  

Drugi del sodne poravnave je vezan na porušitev gospodarskega poslopja, kar je v izključni domeni g. 

Vesta. Niso bile spoštovane zaveze iz dogovora. V dogovoru je bilo, da pridobi gradbeno dovoljenje 

za rušitev na način, da se oba projektanta, tudi projektant ceste prilagajata en drugemu, da bo 

izgradnja ceste izvedljiva. On pa je postavil zid na občinsko cesto. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.  

 

 

 

 

Zapisala:  

Milena Bohinc 

         Boštjan Trilar 

               Župan 

 

 

 

 

 

         Boris Vehovec 
             Podžupan 


