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Svet       
Slovenski trg 1, 4000 Kranj  

 
 
 

 
 

 

 

Številka: 900-68/2015-6-(52/04) 

Datum:   16.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

12. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 16.12.2015 ob 16.00 uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Boštjan Trilar. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Marjan Bajt, Gorazd Copek, Nina Langerholc 

Čebokli, Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, 

Bojan Homan, Beti Jenko, Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Saša Kristan, Sonja Mašić, Sanda Nikolić, 

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, Gregor Tomše, mag. Primož Terplan, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor 

Velov, Ignac Vidmar in Darinka Zorko. 

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Janez Rakar – vodja 

Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja Koprivec – vodja Urada za splošne 

zadeve, Vid Krčmar – sodelavec v Uradu za tehnične zadeve, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in 

prostor, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe, Daša Meglič – vodja Urada za družbene dejavnosti, Robert Zadnik – vodja 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj ter Milena Bohinc in Judita Tkalec – Kabinet župana, 

Marko Kocijančič – direktor Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. 

 

Navzoči predstavniki medijev: Peter Šalamon – Infonet media, Marjana Hanc – Delo in Vilma 

Stanovnik – Gorenjski glas.  

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 29 članov in članic Sveta Mestne občine 

Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  

 

Na mizo so bili posredovani seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, dodatni odgovori na svetniška 

vprašanja in predvideni razpored sej Sveta Mestne občine Kranj za leto 2016. Dodatna Kadrovska 

zadeva 2.G. Imenovanje direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj je bila včeraj 

posredovana po elektronski pošti, ravno tako dodatna Premoženjska zadeva – 3.B. Predkupna 

pravica –nepremičnina- 1/3 stanovanja na naslovu Tavčarjeva ulica 11 v Kranju. 

 

K Premoženjski zadevi 3.A. je na predlog Statutarno pravne komisije na mize predloženo nekaj 

izvodov cenitve nepremičnine.  
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Na mizo so svetniki za darilo prejeli koledar Mestne občine Kranj, ki je poseben po rožicah, ki rastejo v 

občini in seveda vse slike lahko uokvirite kot stenske slike. 

 

Župan Boštjan Trilar je na predlog Statutarno pravne komisije predlagal, da se naslov 11. točke 

dnevnega reda poimenuje skladno z 18. členom Statuta Mestne občine Kranj, ki določa pristojnosti 

Sveta MOK, torej »Mnenje o vsebini Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2016 in 2017«. 

 

Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED:  

 
1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.11.2015 in poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Kadrovske zadeve 
3. Premoženjske zadeve 
4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 – 2. obravnava 
5. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj 
6. Letni program športa v Mestni občini Kranj za leto 2016 
7. Predlog cen storitev ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj  
8. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Mestni občini Kranj 
9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini 

Kranj za leto 2016 
10. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m

2
 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za 

leto 2016 
11. Mnenje o vsebini Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za l. 2016 in 2017 
12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 
 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 18.11.2015 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da so vsi sprejeti sklepi na 11. seji Sveta Mestne občine Kranj 

izvršeni oziroma v izvrševanju. Povedal je, kaj se je po posameznih uradih naredilo od zadnje seje do 

danes. Vse navzoče je povabil na obisk v stari Kranj. Občina je dobila veliko pohval za novo okrasitev 

mesta. Svetniki imajo na mizi novo izdan Kranjski zbornik 2015, ki je lahko prijetno praznično branje. 

Pohvalil je uredniški odbor in se zahvalil mag. Dragu Štefetu, ki je zaslužen za profesionalen, obsežen 

in lep izdelek. Na področju cest je dokončno asfaltirana Benedikova ulica, parkirišča pod Joštom, 

dokončana otroška igrišča. Na OŠ Jakoba Aljaža so urejene sanitarije. Na delavskem mostu je 

urejena kolesarska steza, na Koroški cesti pa preureditev sistema kolesarske steze ter prestavitev 

prehoda za pešce, ki omogoča lažji izvoz iz parkirne hiše. Dokončana so tudi dela na Cesti 1. maja. 

Na obisku na Gorenjskem je bila Vlada RS. Ogledali so si centralno čistilno napravo. Minister za 

infrastrukturo Peter Gašperšič je povedal, da so v državnem proračunu za leto 2016 zajeti stroški 

dokumentacije za izgradnjo štiripasovnice od izvoza Kranj vzhod do krožišča Primskovo, za leto 2017 

pa sredstva za odkup in ureditev zemljišč. Zahvalil se je svetniški skupini SMC za izjemno pomoč in 

sodelovanje.  

Z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem je dogovorjeno, da se bo na kranjskem nivoju 

naredila funkcionalna analiza, ki jo je Vlada naredila na nivoju države in omogoča primerjanje 

učinkovitosti javnih zavodov med seboj, torej optimizacijo dela zavodov.  

Razgrnjen je OPPN Avtobusni terminal. Kranjska trajnostna urbana strategija je dobila največ točk od 

vseh v Sloveniji. Na Ministrstvu za okolje in prostor so o njej zapisali, da je pripravljena z ambicijo 

resne razvojne strategije. 
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Župan Boštjan Trilar je povedal, da je v zapisniku prejšnje seje med prisotnimi ostal zapisan Jože 

Lombar in se opravičil za nenamerno napako. 

 

Janez Černe je po elektronski pošti poslal dve pripombi in sicer: na tretji strani se njegova razprava 

pravilno glasi: »Predlagani sklep se mu zdi preveč generalen, zato se z njim ne more strinjati in ne bo 

sodeloval pri sprejemanju takega sklepa.« 

Pri 5. točki dnevnega reda: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu avtobusni terminal v 

Kranju se doda njegova razprava: »Po 61. členu Zakona o prostorskem načrtovanju občina predloži 

občinskemu svetu usklajen predlog v sprejem, tudi s pripombami javnosti in opredelitvijo občine oz. 

uprave do pripomb. Predlagal je, da se danes najprej mestni svet seznani s predlaganim odlokom in 

gre nato po postopkih v prvo obravnavo odloka. V razmislek je predlagal, da se to veliko območje 

urejanja razdeli v dva OPPN – avtobusna postaja in zdravstvo.« 

 

Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

  

Potrdi se zapisnik 11. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.11.2015 s pripombami, podanimi v 

razpravi in poročilo o izvršitvi sklepov.« 

 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 

 

 

 
2. KADROVSKE ZADEVE  
 
 
A. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE MESTNE KNJIŽNICE KRANJ 
 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Komisija za kulturo in šport se je seznanila s predlaganimi sklepom za soglasje k imenovanju 
direktorice Mestne knjižnice Kranj. 
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj soglaša z imenovanjem gospe Brede Karun, profesorice slovenščine in 

primerjalne književnosti, za direktorico Mestne knjižnice Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 25 ZA, 4 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 
 
 
B. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSEDNIKA  KOMISIJE ZA KMETIJSTVO 
 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Bojan Homan:  

- Vprašal je, zakaj se sproži postopek evidentiranja za vse politične stranke, če gre pa za 

evidentiranje znotraj svetniške skupine in zakaj se člane komisij ne izbira po strokovnosti, kot je 

bilo rečeno. 
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Župan Boštjan Trilar je povedal, da je postopek tak in vprašal, ali je bilo v postopku kaj narobe. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Po nepotrebnem je slaba volja. Gre za sorazmerno zastopanost političnih strank in list v komisijah 

pri Svetu MOK. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Jožetu Lombarju z dnem 25.10.2015 preneha funkcija predsednika Komisije za kmetijstvo.  

 

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

 

2. Za predsednika Komisije za kmetijstvo se imenuje Ignac Vidmar,  član Sveta Mestne občine Kranj.  

 

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

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 23 ZA, 4 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

C. IMENOVANJE NADOMESTNE PODPREDSEDNICE KOMISIJE ZA PRIDOBIVANJE IN 
OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

 
Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 
Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči v potrditev naslednja 
 
SKLEPA: 
 
1. Jožetu Lombarju z dnem 25.10.2015 preneha funkcija podpredsednika Komisije za pridobivanje in 

opremljanje stavbnih zemljišč.  

 

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

 

2. Za podpredsednico Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se imenuje Damjana 

Piškur, članica Sveta Mestne občine Kranj.  

 

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

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 24 ZA, 4 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 
 
D. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVETU JAVNEGA 

ZAVODA KRANJSKI VRTCI 
 
Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 
Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči v potrditev naslednja 
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SKLEPA: 
 
1. Jožetu Lombarju z dnem 25.10.2015 preneha funkcija predstavnika Mestne občine Kranj v Svetu 

zavoda Kranjski vrtci.  
 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 
 
2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet zavoda  Kranjski vrtci imenuje 

Ignac Vidmar. 
 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 
dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.  

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 22 ZA, 3 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

 

 
E. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET JAVNEGA ZAVODA 

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 
Komisija za kulturo in šport se je seznanila s predlaganim sklepom za imenovanje predstavnikov MOK 
v svet JZ Zavod za šport Kranj. 
 
Razprava: 
 
Saša Kristan:  
- Opozorila je, da s tem predlogom v Svetu Zavoda za šport Kranj opozicija nima nobenega 

predstavnika, isto je bilo pri imenovanju predstavnikov v Svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 
 
Mag. Andrej Šušteršič: 
- Izjavil je, da bo svetniška skupina SMC glasovala proti, ker menijo da vsi kandidati niso 

kompetentni, predstavnike se pa imenuje v paketu. 
 
Beti Jenko:  
- Komisija za mandatna vprašanja je sklenila, da se vsem vodjem svetniških skupin pošljejo 

seznami vseh javnih zavodov in vseh članov, ki so v tem mandatu že bili in še bodo imenovani. 
Tako da bodo vsi seznanjeni s potekom mandatov in se lahko dovolj zgodaj na to pripravili.  

 
Bojan Homan:  
- Njegov glas bo proti, in sicer proti Komisiji za mandatna vprašanja. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj se v Svet javnega zavoda Zavod za šport 

imenujejo:  

 

1. Marjan Bajt, Zasavska cesta 39a, Kranj 

2. Zlatko Japelj, Delavska cesta 43, Kranj 

3. Damjana Piškur, Zlato polje 3d, Kranj 

4. Sebastjan Tofaj, Ulica Janeza Puharja 1, Kranj 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 20 ZA, 8 PROTI, 2 VZDRŽANA). 



6 
 

F. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE 
JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI KRANJ 

 
Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Komisija za kulturo in šport se je seznanila s predlaganim sklepom za imenovanje predstavnikov MOK 
v svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Kranj. 
 

V razpravi je svetnik Jakob Klofutar izrazil pomislek pri kandidatki Miji Aleš, ki  je kot članica 

Nadzornega odbora Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Kranj predlagana v Svet območne 

izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Kranj. Vprašal je, ali je treba kaj preveriti.  

 

Beti Jenko je povedala, da je bil uraden odgovor s strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 

da naj ne bi bilo konflikta interesov. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Predlagala je, da se ponovno preveri pri Miji Aleš o konfliktu interesov. 

 

Mag. Andrej Šušteršič:  

- Predlagal je, da konflikt interesov preveri pravna služba Mestne občine Kranj.  

 

Mag. Igor Velov:  

- Kot član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagal, da se zadeva 

preveri. Danes se imenuje ostala dva predstavnika, tretjega pa še vedno lahko na januarski seji. 

 

Janez Černe:  

- Povedal je, da ni nasprotja interesov, ker JSKD je ustanovitelj Republika Slovenije, občina pa daje 

samo svoje predstavnike v območni izpostavi. 

 

Mag. Franci Rozman:  

- Menil je, da če je kandidatka v nadzornem odboru, potem ne more biti nikjer drugje.  

 

Po končani razpravi je župan Boštjan Trilar na predlog svetnika mag. Velova dal v potrditev naslednji 

 

SKLEP: 

 

Za predstavnika Mestne občine Kranj se v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti Kranj imenujeta:  

 

1. Dr. Ilija Dimitrievski, Seljakovo naselje 14, Kranj 

2. Selman Čorovič, Trubarjev trg 10, Kranj 

 

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

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 26 ZA, 4 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
G. IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  

 

Komisija za turizem se je seznanila s postopkom izbire in predlaganim kandidatom  Tomažem 
Štefetom za imenovanje direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se strinja s predlogom, da se Tomaž Štefe 

imenuje za direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj za mandatno dobo petih let.  

 
Razprava: 
 
Mag. Zoran Stevanović 
- Vprašal je, kdo sestavlja kriterije in vprašanja s področja turizma in kulture. Kako je lahko 

predlagani kandidat lahko dosegel vseh 18 točk, če s kulturo pravzaprav nima nobene veze? 
Opozoril je, da imajo ostali kandidati tudi veliko dobrih referenc.  

- Predlagal je, da se ta točka naj se umakne z dnevnega reda, da tega kandidata lahko preverijo ali 
je dejansko kompetenten za opravljanje tako pomembne funkcije kot je direktor Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj.  

 
Saša Kristan:  
- Zanimalo jo je, koliko izkušenj ima izbrani kandidat o vodenju javnih občinskih zavodih.  

 

Mag. Drago Štefe:  

- Povedal je, da izbranega kandidata ne pozna in z njim ni v sorodu. 

 

Janez Černe:  

- V luči dogajanja se mu zdi naglica imenovanja direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj malce 

pretirana in ne omogoča, da se lahko utemeljene odločitve o predlaganem kandidatu. Predlagal je, 

da se predlog prestavi na naslednjo sejo. 

 

Bojan Homan: 

- Glede na vse dogajanje ne more potrditi izbranega kandidata za direktorja.  

 

Mag. Primož Terpan:  

- Res se mogoče zdi v naglici. Ne ve, pa če si lahko še privoščijo en mesec brez dela direktorja 

Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Svetniška skupina SMC je povabila izbranega kandidata na 

pogovor. Ocenjujejo, da je kandidat primeren in bo kos nalogam, zato bodo glasovali za predlog.  

 

Mag. Igor Velov:  

- Povedal je, da se zadeva ne more umakniti, dnevni red je bil potrjen na začetku seje. 

Predsedujoči lahko samo prekine, če tako oceni. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je po nedavno sprejetem Odloku o ustanovitvi javnega zavoda 

Zavod za turizem in kulturo Kranj postopek imenovanja direktorja zavoda znan, da se ustanovi 

komisija, ki pregleda vloge, po kriterijih izbere kandidata, mnenje poda svet zavoda in na zadnji stopnji 

izbranega kandidata imenuje Svet Mestne občine Kranj. Procedura je bila izvedena pravilno v skladu z 

odlokom. Zavod za turizem in kulturo Kranj potrebuje direktorja. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Tomaž Štefe se imenuje za direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj za mandatno 

dobo petih let.  

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 19 ZA, 8 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
 
Mag. Zoran Stevanovič je povedal, da je predsedujoči grobo kršil 37. člen Poslovnika Sveta MOK. 
Predsedujoči lahko namreč samo podaja svoje mnenje, ne sme pa zavračati predlogov, kot ga je 
podal on. 
 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da je bil tak dnevni red sprejet na začetku seje. 
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Mag. Branko Grims je dodal, da ima po Poslovniku Sveta MOK predsedujoči več možnosti za umik 
točke. Vendar to ni bilo storjeno, s čimer je bil kršen poslovnik. Po istem poslovniku dvakratno 
odločanje o isti zadevni ni dovoljeno. 
 
Mag. Igor Velov je povedal, da 37. člen poslovnika govori o določanju dnevnega reda na začetku seje, 
ne že o obravnavi posamezne zadeve. 
 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da bo občinska uprava zadevo preučila. Če ni bilo vodeno v skladu s 
Poslovnikom Sveta MOK, bo podal predlog na naslednji seji Sveta MOK.  
 
 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Markovič Mihael, izbrisno dovoljenje 
 

Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točkami 3. A, se z njim strinjajo 

in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 
Statutarno pravna komisija potrjuje predlagano besedilo s priporočilom, naj se kot gradivo svetnikom 
predloži izpisek Geodetske uprave in cenitev sodnega cenilca. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s pobudo Veterinarske prakse Tenetiše, d.o.o. in predlaganim 
izbrisnim dovoljenjem. 
 
Po krajši razpravi svetnice Vlaste Sagadin in vodje urada Daše Meglič je dal predsedujoči v potrditev 

naslednji  

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s pobudo Veterinarske prakse Tenetiše, d.o.o. in soglaša z 

izbrisom prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 
 
B. Predkupna pravica 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 
 
SKLEP: 
 
Mestna občina Kranj ne kupi nepremičnine – parc. št 39, k.o. 2100 – Kranj, v deležu 1/3, ki v naravi 

predstavlja del stanovanja v objektu na naslovu Tavčarjeva ulica 11 v Kranju, po ceni 7.000,00 €.  

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016 – 2. OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. V proračun so dodatno uvrščeni  
projekt obnove stare mestne tržnice v Kranju, kot posledica dogovora med vlado in sindikati glede plač 
v javnem sektorju so povečana sredstva za plače, povečana so sredstva za stanovanjsko 
gospodarstvo, sredstva za vzdrževanje sistema izposoje koles, predvidena sredstva za nov projekt e-
upravljanje in e-demokracija, zaposlitev pravnika v Kranjskih vrtcih, sredstva za sofinanciranje 
najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju in sofinanciranje nakupa reševalnega vozila. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za 

leto 2016 – 2. obravnava, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo soglaša z Odlokom o proračunu Mestne občine 
Kranj za leto 2016. 
 
Stanovanjska komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, 
podpira. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o proračunu 
Mestne občine Kranj za leto 2016 in nanj nima pripomb. 
 
Jožef Rozman, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

1. Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2016 – 2. obravnava. 

2. Komisija za gospodarstvo predlaga, da ob zaključnem računu za leto 2015 javni zavodi navedejo 
podatek o deležu tržnih prihodkov v celotnem prihodku za leto 2015 in plan tržnih prihodkov za 
leto 2016. 

3. Komisija za gospodarstvo predlaga, da se kulturi in športu na kontu 1803 in 1805 zmanjšajo 
proračunska sredstva ter se prerazporedijo na konto 1402, pospeševanje gospodarstva. Izpad 
sredstev zavodi nadomestijo s povečano tržno dejavnostjo. 

4. Komisija za gospodarstvo podpira proračun, s svojimi sklepi pa le želi spremeniti razmišljanje 
za naprej.  

 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s  Proračunom MO Kranj za leto 2016 (druga 
obravnava).  
 
Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2016 – 2. Obravnava. 
 
Komisija za kulturo in šport se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila z Odlokom o proračunu 
Mestne občine Kranj za leto 2016 – 2. obravnava in z njim soglaša. 
 
Komisija za kulturo in šport se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016. 
 
Razprava: 
 
Vlasta Sagadin:  
- V imenu Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo je povedala, da podpirajo uvrstitev 

dodatnih sredstev za nakup reševalnega vozila.  
- Osebno je predlagala, da bi se sredstva, ki so namenjena zaposlitvi pravnika v Kranjskih vrtcih, 

morda namenijo za zaposlitev pravnika na občini za vse javne zavode Mestne občine Kranj. 
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Mag. Andrej Šušteršič:  
- Opozoril je na podhranjenost gospodarskega dela in predlagal, da je v bodoče potrebno načrtovati 

proračun bolj sistematično. Predšolska vzgoja se zdi absolutno predraga, zato naj se ugotovijo 
standardi, ali so ustrezni. Potrebna bi bila racionalizacija javnega naročanja s samopreskrbo 
znotraj občine.  

- Vprašal je, zakaj se postavke v Kabinetu župana tako povečujejo in zakaj so narasli materialni 
stroški športa. 

 
Bojan Homan:  
- Ob prvi obravnavi je imel veliko predlogov, vendar je ob pregledu proračuna ugotovil, da niso bili 

upoštevani.  
 
Mirko Tavčar:  
- Povišanje postavke Kabinet župana pomeni dodano postavko e-upravljanje in e-demokracija. Na 

športu gredo sredstva za razpise klubom in društvom in je posledica novega pravilnika za šport. 
Znižajo se pa sredstva za obratovanje športnih objektov. Skupno pri tem ni razlike v sredstvih. 

- Na straneh od 8 do 12 so zapisani vsi predlogi, ki so bili podani ob prvi obravnavi proračuna. Do 
teh predlogov, vprašanj se je uprava opredelila. 

 
Saša Kristan: 

- V proračunu MOK za leto 2016 je predvideno za Rent a kolo 60.000 EUR sredstev, kolesarska 
mreža 100.000 EUR, izgradnja kanalizacije v Lazah in obnova hidrantnega in vodovodnega 
omrežja ter ceste in javne razsvetljave 26.000 EUR.  Želela je pisni odgovor, kaj vse je v teh 
postavkah zajeto.  

- Zanimalo jo je, zakaj je ukinjen NRP Športna dvorana Stražišče. Vedo, da je to zelo pereč 
problem kraja in osnovne šole, saj je obstoječa dvorana neustrezna. Želela je pisni odgovor.  

 
Župan Boštjan Trilar je glede Športne dvorane v Stražišču povedal, da se je bil v zadnjih osmih do 
desetih letih NRP odprt, 230.000 evrov je občina dala v projekte in raziskave. Narejeno pa ni bilo 
nikdar nič. Osebno je izjemno angažiran, da osnovni šoli Stražišče zgradijo primerno telovadnico, 
vendar ne na ta način, da bi dajali na ta NRP 10.000 €  in zavajali ljudi. Zagotovil je, da tako on kot 
uprava in tudi ogromno politične volje je, da se ta zadeva v tem mandatu zaključi.  
 
Dr. Andreja Valič Zver:  

- Glede na to, da je ministrica za kulturo zelo veliko v Kranju, bi jo bilo potrebno spomniti, da je  
Kranjsko Prešernovo gledališče kulturna ustanova državnega pomena in na ta način tudi 
financirano. Predlagala je, da se še naprej posreduje Ministrstvu za kulturo, da to zadevo uredi.  

- Predlagala je, da se pridobijo tudi evropska sredstva za gradnjo vadbenega centra na Kranjskem 
stadionu. 

 
Mag. Barbara Gunčar:  

- Izpostavila je, da ima Osnovna šola Stane Žagar najslabšo telovadnico med osnovnimi šolami. 
Predlagala je, da se poišče rešitev, da se zgradi nova telovadnica ali pa postavi balon za 
telovadnico. 

- Vprašala je, ali se bodo našla sredstva za pripravo dokumentacije za obnovo ceste Mlaka 
Bobovek Brdo. 

 
Janez Černe:  

- Se je strinjal s predlogom mag. Gunčarjeve za obnovo prizidka k Osnovni šoli Stane Žagar. 
  

Župan Boštjan Trilar je povedal, da sta na prvem mestu za telovadnico OŠ Stražišče in OŠ Stane 
Žagar. V tem trenutku sredstev ni. Zagotovo se pa bo to reševalo v proračunih naslednjih let, veliko je 
pa odvisno od povprečnine, prihrankov na javnih zavodih. Za obnovo ceste Mlaka Bobovek Brdo se 
bo v letu 2016 naročila dokumentacija. 
 
Gregor Tomše:  

- Opozoril je, da se del sredstev v proračunu porablja nenamensko.  
 
Mirko Tavčar je povedal, da je nenamenska poraba problem, na katerega občine že dalj časa 
opozarjajo. Družbene dejavnosti svojega vira financiranja, razen dohodnine nimajo. Če bi šteli 
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nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča so vse občine v nenamenski porabi. Iz leta v leto se 
financira iz tega dela več dejavnosti vrtcev, osnovnih šol, športa in kulture. 

  
 Mag. Primož Terplan: 

- Svetniška skupina SMC je pričakovala več sredstev, namenjenih za gospodarstvo, zato proračuna 
ne bodo podprli. 

  
Župan Boštjan Trilar je povedal, da Zakon o lokalni samoupravi občinam ne nalaga nič kar se tiče 
gospodarstva. Seveda pa občina ustvarja in nudi pogoje gospodarstvu, zato se je potrebno vprašati 
kaj lokalno gospodarstvo najbolj potrebuje. To je urejena infrastruktura, informacije, hitrost občinske 
uprave in upravne enote. Druga točka so znanje in kadri. Tretja ključna stvar so prostorski akti. Le na 
tak način lahko pomagajo gospodarstvu znotraj proračuna in pristojnosti občine. Občina intenzivno 
dela na projektu Masterplan, ki potencialnim investitorjem in gospodarstvenikom nudi veliko informacij. 

  
 Mag. Drago Štefe:  

- Predlagal je, da se izpelje optimizacija skupnih služb v javnih zavodih, katerih je ustanoviteljica 
Mestna občina Kranj. Na ta način bo veliko prihranjenih sredstev.  

 
Jakob Klofutar:  
- Župan je imel težko nalogo pri usklajevanju prihodkov in odhodkov občine v letu 2016. V 

določenih zavodih so uspeli znižati svoje postavke. Tudi svetniki bi se morali vprašati, ali so 
pripravljeni znižati svoje sejnine. 

 
 Nina Langerholc Čebokli:  

-  O pobudi za racionalizacijo na področju javnih zavodov in skupnih služb je povedala, da 
Zakon o zavodih že omogoča dve možnosti združevanja. Prva je ukinitev pravne subjektivitete 
javnega zavoda, spremembo ustanovitvenih aktov, kar pomeni, da je zavod upravna organizacija 
znotraj občinske uprave. To je ukrep za znižanje stroškov občine. Drugi ukrep je ustanovitev 
skupnosti občin. Prihranki iz tega naslova – združevanje podpornih služb so možni, če je manj 
zaposlenih.  

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

 
 SKLEPE: 

 
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 z obrazložitvami. 

2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2016 do l. 2019. 

3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2016. 

4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in 

kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2016. 

5. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2016. 

6. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2016 z obrazložitvijo. 

7. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost, prireditve, 

sejnine in najemnine prostorov za l. 2016.  

8. Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev krajevnim skupnostim namenjenim za redno vzdrževanje 

otroških in športnih igrišč, zelenih površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska 

košarica za leto 2016. 

9. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2016 se določijo v skupni višini 76.217,00 EUR 

oziroma 192,46 EUR/svetnik/mesec. 

 
Sprejeto z večino vseh članov sveta (32 PRISOTNIH: 23 ZA, 3 PROTI, 6 VZDRŽANIH). 
 
 
 
5. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ 
 

Uvodno poročilo sta podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti in Boris Vehovec, 

podžupan. 
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Stališča komisij:  

 

Komisija za finance 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pravilnikom o sofinanciranju programov športa 

v Mestni občini Kranj, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 
Komisija za kulturo in šport se seznanja s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Mestni 
občini Kranj ter daje soglasje za njegov sprejem. 
 
Razprava:  
 

Marjan Bajt:  

- Pohvalil je občinsko upravo, da se je lotila priprave takega pravilnika, da je financiranje športa 

urejeno bolj transparentno. 

 

Jožef Rozman, predsednik Komisije za gospodarstvo je v njenem imenu podal pripombe na pravilnik, 

in sicer se  

- v 1. odstavku 13. člena doda alineja, ki se glasi »Podatke o višini lastnih sredstev«,  

- v 2. odstavku 17. člena se 6. alineja dopolni z besedilom »ter vse z zakonom predpisane dajatve« 

- v 2. odstavku 21. člena se 6. alineja dopolni z besedilom »ter vse z zakonom predpisane dajatve«. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da bodo pripombe Komisije za gospodarstvo upoštevale kot razpisni 

pogoj. 

 

Gregor Tomše:  

- V pravilniku ni opredeljeno, da morajo klubi pridobljena sredstva koristiti na infrastrukturi Mestne 

občine Kranj. Predlagal je, da se v 1. alineji 30. člena zapiše »najem infrastrukture na območju 

Mestne občine Kranj«. V naslednjem popravku pravilnika naj se to upošteva pri kriterijih. 

- Vprašal je, ali je baseball tako množičen šport, da je uvrščen v drugo prednostno skupino. 

 

Janez Černe:  

- Vprašal je, ali je smiseln davek na dodano vrednost za športne klube. 

- Vprašal je, kdo bo vršil nadzor nad izvajanjem in porabljanjem sredstev, ki so dobljena na tem 

razpisu.  

- Slišal je pritožbe klubov, da njihovi predlogi niso bili upoštevani. Zanimalo ga je, katera so to bila 

in kako se je opredelilo do njih. 

 

Mag. Barbara Gunčar:  

- Vprašala je, ali je možno v pravilniku definirati, da so klubi ob prvenstvih dolžni uporabljati tudi 

turistično infrastrukturo občine. 

 

Boris Vehovec:  

- Baseball in softball sta množična športa. Kranjski klub je bil lansko leto evropski klubski prvak. V 

prvi skupini so uvrščeni klubi, ki uporabljajo infrastrukturo občine, so uvrščene iz lanskega 

pravilnika, dodan je tek na smučeh. Po razpisu se bo ponovno preverilo športne panoge in 

skupine, v katere so razvrščene. 

- Uvedba davka na dodano vrednost je boljša za klube, ker bodo lahko obračunavali vhodni in 

izhodni davek. 

- V posamezni kategoriji bo po novem samo en prednostni klub, ki se ga bo financiralo. Delovanje 

športnega kluba je omejeno na dve leti z vidnimi rezultati. Športni klub ne more imeti financiranih 

več vadbenih skupin, če pa na državnem prvenstvu nastopa z eno selekcijo. Seveda bodo 

financirane, vendar ne v takem merilu. 

- Glede nadzora je dodal, da bo vsaka nenamenska poraba sredstev sankcionirana po pravilniku. 
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Župan Boštjan Trilar je povedal, da sistem dodeljevanja ur ni omogočal učinkovitega nadzora, je pa 

marsikateri klub v dolgovih, ker so neupravičeno uporabljali ure. Sistem je izjemno transparenten, 

točno pokaže kateri klub dobi koliko denarja, ker je vse združeno v enem. Istočasno gre za nadzor 

preko asignacije, ker gredo sredstva direktno na Zavod za šport. Klubi, ki uporabljajo kranjsko 

infrastrukturo bodo imeli prednost. Ideja mag. Gunčarjeve je zanimiva, vendar občina nima 

mehanizma, ki bi klube zavezala k uporabi turističnih kapacitet v Kranju. Lahko se pa klube in 

organizatorje športnih prireditev k temu spodbujajo. 

Kot predlagatelj je predlagal, da se v besedilo pravilnika doda priporočilo športnim klubom 

sofinanciranim po obravnavnem pravilniku, da uporabljajo športno infrastrukturo v Kranj, v kolikor 

obstaja primerna. Občinski upravi se naloži, da za prihodnje leto pripravi prednost sistema bonus 

malus v zvezi z uporabo športne infrastrukture v Kranju. 

 

Janez Černe:  

- Opozoril je, da je potrebno opredeliti besedilo pravilnika, kje v katerem členu in na kakšen način. 

 

Župan Boštjan Trilar je prekinil sejo mestnega sveta za 5 minut, vse udeležene v razpravi pa povabil v 

svojo pisarno na pogovor. 

 

Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti, je povedala, da so po pregledu ugotovili, da bo v 

javnem razpisu določeno, da bodo morali klubi prijaviti v razpisnih obrazcih, na katerih športnih 

objektih bodo izvajali svoje športne programe. V samem pravilniku od 69. člena naprej, da bodo klubi 

pozvani k predlogu terminov koriščenja športne infrastrukture. Vse to bo vneseno v pogodbo, ki bo 

sklenjena z vsakim klubom posebej. V kolikor bi se nek športni klub odločil, da ne bo koristil ur, bo 

dobil sredstva iz druge postavke, vendar bo njihove ure pridobil nek drug športni klub. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj. 

 
Sprejeto z večino glasov (33 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 
 
 
 
6. LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2016 
 
Uvodno poročilo je podala Daša Meglič, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Komisija za kulturo in šport se seznanja z Letnim programom športa v Mestni občini Kranj za leto 2016 
ter daje soglasje za njegov sprejem. 
 
Razprava: 
 

Marjan Bajt:  

- Predlagal je, da se v letni program športa vključi tudi šola varne vožnje s kolesom, ki dopolnjuje 

opismenjevanje kolesarjev pod točko 2 šport mladih, osnovne šole ali pa se tako dejavnost vodi 

preko Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Če so sredstva zagotovljena, se lahko zadeva spelje preko Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu. Agencija za varnost prometa bo predvidoma v januarju na vseh izpitnih centrih 

dala vsem osnovnim šolam na razpolago kolesarski poligon. Ni pa prav, da se to uvršča v 

obravnavni letni program športa.  

 



14 
 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Letni program športa v Mestni občini Kranj za leto 2016. 

 

Sprejeto z večino glasov (33 PRISOTNIH: 32 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 
 

 
7. PREDLOG CEN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI V MESTNI OBČINI KRANJ  
 
Uvodno poročilo sta podala Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
ter Marko Kocijančič, direktor Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. 
 
Stališča komisij: 
 
Komisija za finance 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko Sklep o določitvi cen 
ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga 
sprejme. 
 
Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila s predlogom cen storitev ravnanja z odpadki v Mestni 
občini Kranj in nasprotuje sprejetju predlaganih cen. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila s Sklepom o določitvi cen 
ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj in z njim soglaša s pripombo, da poročevalec na seji 
mestnega sveta pojasni, da gospodinjstva, ki nimajo rjavega zabojnika, ne plačajo dela cene za odvoz 
in ravnanje z biološkimi odpadki (kar iz gradiva ni razvidno). 
 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganim povečanjem cen storitev zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v MOK. 
 
Razprava: 
 
Sonja Mašić:  

- Izrazila je nezadovoljstvo, saj bodo cene storitev ravnanja z odpadki kmalu na isti ravni kot cene 
električne energije.  

 
Marjan Bajt:  

- Menil je, da bi na dolgi rok morali znižati cele položnic, predvsem pa poiskati drugo lokacijo za 
pretovor, s katero bi zmanjšali stroške. 

 
Mag. Andrej Šušteršič:  

- Glede na povečanje stroškov storitev ravnanja z odpadki je menil, da bi morali uvesti tehtanje 
odpadkov. Ta način plačevanja storitev bi bil bolj pravičen do uporabnikov.  

- Razmisliti bi bilo tudi, kako se odpadki zmanjšajo.  
 
Janez Černe:  

- Svetniška skupina SD bo potrdila predlagano ceno storitev ravnanja z odpadki. 
 
Bojan Homan:  

- Opozoril je, da je pri večstanovanjskih stavbah premalo zabojnikov in so tudi neenakomerno 
porazdeljeni glede na število prebivalcev v teh stavbah. 

- Predlagal je, da bi občina prostor za pretovor lahko kupila na javni dražbi, na primer prodajajo se 
prostori v bivši Planiki, skladišče Merkurja na železniški postaji. 

 
Vlasta Sagadin:  

- Po njej znanih informacijah se pretovor odpadkov vrši za upravno stavbo na Primskovem. 
Predlagala, da se to prestavi v kakšne prazne prostore, ki so v lasti občine.  
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- Za znižanje cen bioloških odpadkov je predlagala uvedbo kompostnikov. 
- Vprašala je, kaj pomeni povečanje cen za večstanovanjske stavbe.  
 
Marko Kocijančič:  

- V večstanovanjskih stavbah ostaja pobiranje odpadkov enkrat tedensko. Cene ravnanja z odpadki 
dvignile se bodo dvignile tudi za prebivalce večstanovanjskih stavb. 

 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednje  
 
SKLEPE: 
 
1. Potrdi se elaborat o oblikovanju cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 

Mestni občini Kranj.  

 

2. Potrdi se elaborat o oblikovanju cene storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 

in zelenega vrtnega odreza v Mestni občini Kranj. 

 
3. Potrdi se elaborat o oblikovanju cen storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov v Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in 

Jezersko.  

 
4. Potrdijo se cene storitev zbiranja odpadkov ter cene storitev obdelave in odlaganja odpadkov: 

 

 Zbiranje MKO Zbiranje BIO Obdelava in odlaganje 

 infrastruktura storitev infrastruktura storitev infrastruktura storitev 

Cena v EUR/kg 

(brez DDV) 

 

0,0129 

 

0,0909 

 

/ 

 

0,1338 

 

/ 

 

0,1814 

Pretovornik kg/liter 

 

 

0,2478 

 

0,2478 

 

/ 

 

0,1882 

 

/ 

 

0,1117 

Cena v EUR/liter 

(brez DDV) 

 

0,0032 

 

0,0225 

 

/ 

 

0,0252 

 

/ 

 

0,0203 

 

5. Cene stopijo v veljavo 1.2.2016. 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 7 VZDRŽANIH). 

 

 

 
8. NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V MESTNI OBČINI KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
Dodal je, da bo za razvoj omrežja ustanovljen Konzorcij Gošo, v katerega bo vključenih 14 občin. 
Konzorcij bo koordiniral BSC, poslovno podporni center, d.o.o. Sprejeti dokument je vstopnica, da se 
lahko pristopi k projektu, gradnje širokopasovnega omrežja v obliki javno zasebnega partnerstva. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 

Sprejme se Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v MO Kranj. 

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽANIH). 
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9. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2016 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Stališča komisij:  
 
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 2016. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila s Sklepom o vrednosti 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2016 in z 
njim soglaša. 
 
Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila s sklepom o vrednosti točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča in se z njim strinja. 
 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila  s Sklepom o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2016.      
 
Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni 

občini Kranj za leto 2016. 

 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 
 
10. SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA M

2
 KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V 

MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2016 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim  Sklepom o povprečni gradbeni ceni za m2 
koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2016. 
 
Stanovanjska komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, 
podpira. 
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim sklepom in 
nanj nima pripomb.  
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo se je seznanila s Sklepom o povprečni 
gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2016 in z njim 
soglaša. 
 
Komisija za krajevne skupnosti se je seznanila s sklepom o povprečni gradbeni ceni za m

2
 koristne 

stanovanjske površine v Mestni občini Kranj in se z njim strinja. 
 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Sklepom o povprečni gradbeni ceni za m

2
 koristne 

stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2016. 
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Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini 

Kranj za leto 2016. 

 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
 
 
 
11. MNENJE O VSEBINI ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

L. 2016 IN 2017 
 
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. 
 
Stališče Komisije za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlagano Zahtevo o spremembi Zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za l. 2016 in 2017. 
 
Razprava:  
 
Nina Langerholc Čebokli: 
- Glasovanja se bo vzdržala. Namreč spremljala je pogajanja o višini povprečnine tudi iz druge 

strani in ni krivda samo na vladni strani. 
 
Janez Černe:  

- Opozoril je, da v taki obliki – zahteva – ni v skladu s statutom občine in je potrebno preimenovati v 
mnenje. Besedilo je zelo ostro zapisano in zato je predlagal, da se retorika zapisa preoblikuje v 
mnenje.  

- Pri glasovanju bo vzdržan, ker se je spremenil naslov točke, ni se pa omilil zapis sklepa.  
- Povprečnina je povprečnina nizka, vendar je bila vlada glede na pogajanja pripravljena ponuditi 

več. Gorenjski župani so pač bojkotirali srečanje z ministrom Koprivnikarjem in to ni način, na 
kakršnega se rešujejo problema. 

 
Marjan Bajt:  

- Občina kot je Kranj ima regijski značaj, zato se ne strinjajo s politiko enakih meril predvsem ne za 
mestne občine. 

 
Župan Boštjan Trilar je povedal, da so župani občin prosili, da pride na srečanje predsednik Vlade RS 
in minister za finance, pa se nista odzvala. Kot gostitelj je ministra Koprivnikarja sprejel in imeli so eno 
uro konstruktivne debate, v kateri so prišli do enotnega zaključka, kako zmanjšati stroške. 
Besedilo je usklajeno z ostalimi občinami, zato se ga ne more spreminjati.  
 
Bojan Homan:  
- Podprl je predlog za spremembo členov Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Svet Mestne občine Kranj odločno nasprotuje 54., 55. in 56. členu Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju: ZIPRS1617; ki ga je 
obravnaval Državni zbor Republike Slovenije), v katerih ta določa višino finančnih sredstev za občine.   
 
Svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da je s tako dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožen smisel in 
obstoj lokalne samouprave, zato zahtevamo, da se 54., 55. in 56. člen ZIPRS1617 spremenijo tako, 
da se glasijo:  
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»54. člen  
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra  na prebivalca.  
Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na prebivalca.  
 
55. člen   
Se črta.  
 
56. člen  
V letu 2016 se  del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne 
porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela sredstev za 
sofinanciranje investicij iz leta 2015. 
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne 
porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti po 23. členu 
ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer se za pridobitev 
osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe četrtega in petega odstavka 
23. člena ZFO-1.  Sredstva investicijskega transfera se lahko v skladu s 23. in 21. členom ZFO-1 
uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ki so 
nujno potrebni za izvedbo projekta,  vendar jih organ upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške. 
Med te stroške pa sodi tudi nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi. 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 21 ZA, 1 PROTI, 6 VZDRŽANIH). 
 
 

 

12. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA 

 
1. Mag. Primož Terplan – po elektronski pošti: 
- AED (avtomatski eksterni defibrilator):  na Golniku poteka izobraževanje prostovoljnih gasilskih 

društev za rokovanje z AED. Ali ima občina predvidena kakršnakoli sredstva za to?  

- Problematika parkiranja na Golniku: Ureditev parkirišč na zemljiščih v lasti države oz. Klinike 
Golnik, ne kot funkcionalno pripadajoče zemljišče ampak kot javno parkirišče. Kakšne so 
možnosti?  

- Možnost pošiljanja gradiv v OCR obliki, kjer je možno iskati po ključnih besedah. Bi bilo možno na 
ta način posredovati tudi vsa druga gradiva prihodnjih sej. Na ta način se znatno olajša iskanje 
med obsežnimi gradivi.   

- Poročanje o domnevnih revizijah, ki so menda na občinski mizi, da svetniki ne bi izvedeli stvari 
prej iz medijev? Ni slabo namerno vprašanje! Je možno, da so svetniki o tem obveščeni prej, da 
ne bi prihajalo do nepotrebnih govoric?  
https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2015/12/16/238117d8-2594-45da-8d8a-
dc761e075220&language=sl&topicGroupId=275097e8-e9f2-3cfb-83d7-
1a2cc4ff3ad7&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated 

 
2.  Mag. Drago Štefe:  
- Želi pisni odgovor Komunale Kranj, kako izvršujejo deratizacijo v svoji kanalizaciji, tudi v Zarici, 

kolikokrat letno in kakšni so stroški.  

- V Tenetišah ima pol vasi zgrajeno kanalizacijo, sredi vasi ni več kanalizacije in se nadaljuje 
odtočni graben. V tem grabnu ima občanka Tenetiš hišo. Letno porabi 2.000 EUR za deratizacijo, 
da lahko tam živijo. Od trenutka, ko se je začela zapirati deponija, je žival vdrla v vasi. Zadeva je 
nevzdržna. Zanimalo ga je, kako ta problem pozna Komunala Kranj.  
 

3. Saša Kristan: 
- V proračunu MOK za leto 2016 je predvideno za Rent a kolo 60.000 EUR sredstev, kolesarska 

mreža 100.000 EUR, izgradnja kanalizacije v Lazah in obnova hidrantnega in vodovodnega 
omrežja ter ceste in javne razsvetljave 26.000 EUR.  Želela je pisni odgovor, kaj vse je v teh 
postavkah zajeto.  

- Zanimalo jo je, zakaj je ukinjen NRP Športna dvorana Stražišče. Vedo, da je to zelo pereč 
problem kraja in osnovne šole, saj je obstoječa dvorana neustrezna. Želela je pisni odgovor. 

- Svetniška skupina SDS ima v mestu svoje prostore. Že drugič so po izložbah nalepljeni plakati. 
Zadevo so prijavili policiji. Zanimalo jo je, ali je Medobčinski inšpektorat v zvezi s tem kaj ukrepal 
in kaj so naredili.  Želi pisni odgovor.  

https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2015/12/16/238117d8-2594-45da-8d8a-dc761e075220&language=sl&topicGroupId=275097e8-e9f2-3cfb-83d7-1a2cc4ff3ad7&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated
https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2015/12/16/238117d8-2594-45da-8d8a-dc761e075220&language=sl&topicGroupId=275097e8-e9f2-3cfb-83d7-1a2cc4ff3ad7&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated
https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2015/12/16/238117d8-2594-45da-8d8a-dc761e075220&language=sl&topicGroupId=275097e8-e9f2-3cfb-83d7-1a2cc4ff3ad7&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated
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- Želi pisni odgovor za parkirišče pod Joštom, kdo je bil izvajalec in vrednost teh del.  
- Glede na neuradne informacije je vprašala, ali je res da v Kranjskih vrtcih pošiljajo vzgojiteljice na 

tečaj albanskega jezika.  
 

4. Mag. Andrej Šušteršič: 

- Že na prejšnji seji je predlagal, da bi se velbi na Gaštejskem klancu osvetlijo ali drugače uredijo 
(figure, slike,…). Želel je ponovni odgovor, ali je njegov predlog umesten kot neka atrakcija Kranj, 
ali je ta predlog neprimeren.  

 
5. Jakob Klofutar:  

- Po mestu se vozijo avtomobili, agresivno in prehitro. Predlagal je razmislek o zmanjšanju količine 
avtomobilov v mestnem jedru.  

- Vprašal je, za koliko se je zamudnina v Mestni knjižnici Kranj za kos izposojenega gradiva od 
uvedbe evre, od leta 2007 do 2015, povečevala in kakšna je bila vsota teh sredstev na letni ravni.  

- Pripomnil je, da pogreša digitalno obliko Kranjskega zbornika 2015 in predlagal, da se za naslednji 
zbornik uvede digitalna oblika.  

 
6. Jožef Rozman:  
- Komisija za gospodarstvo želi pojasnilo o vzroku, zakaj je na projektu Vodovod Bašelj – Kranj 

prišlo do 50 odstotne razlike med projektantsko oceno in realizirano vrednostjo po pogodbi.  
 
7. Mag. Branko Grims:  

- Prosil je za pisni odgovor v zvezi s stanjem v Gorenjskem muzeju, kajti prihajajo pisma v katerih 
zaposleni opozarjajo na nevzdržne razmere sedanjega vodstva. Namreč ni sredstev za 
znanstveno dejavnost, je pa za zasledovanje zaposlenih s privatnimi detektivi. Do takega ravnanja 
naj se opredeli tudi občinska uprava.  

 
8. Sonja Mašič:  

- V Kranju je kar nekaj defibrilatorjev. V razmislek je predlagala, da bi le-te namestili tudi v 
oddaljene krajevne skupnosti, na primer Besnica, Podblica.  

 
9. Marjan Bajt:  
- Opazil je, da sta Park LaCiotat in Prešernova gaj malomarno vzdrževana. Vprašal je, kdo to 

dejavnost vrši in kakšne ima normative.  
 
10. Statutarno pravna komisija – v zapisniku: 

- Komisija v zvezi z odgovorom na svetniško vprašanje glede opravljene izredne notranje revizije o 
pravilnosti delovanja in izkazovanja terjatev in obveznosti v Zavodu za turizem Kranj v letu 2013 
predlaga, naj se Svet Mestne občine Kranj seznani z ugotovitvami revizije, načrtovanimi ukrepi 
ustanovitelja ob ugotovljenih nepravilnostih in naj glede na ugotovitve revizije Svet Mestne občine 
Kranj odloči o smiselnosti izvedbe izredne notranje revizije tudi za leti 2014 in 2015. 

 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.  

 

 

 

 

 

Zapisala: 
Milena Bohinc        Boštjan Trilar 
              Župan 


