Svet
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Številka: 900-28/2016-9-(52/04)
Datum: 23.11.2016

ZAPISNIK

22. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 23.11.2016 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: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Gorazd Copek,
Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Bojan
Homan, Jakob Klofutar, Boris Kozelj, Saša Kristan, Sonja Mašić, mag. Ana Pavlovski, Damjana
Piškur, Natalija Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, Helena Sitar, mag.
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.
Odsotna sta bila Nina Kastelic in Damijan Perne.
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, Sašo Govekar – vodja Urada za tehnične zadeve,
Vid Krčmar - iz Urada 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 in Tatjana Kocijančič – Kabinet župana.
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.
Na mizo je bilo posredovano:
 Seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, odgovor na svetniški predlog, poročilo o izvršitvi
sklepov zadnje seje sveta
 Zaradi nujnosti nova Premoženjska zadeva B. Sanacija zemeljskih plazov na lokacijah Podblica in
Javornik
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Svetniška skupina SD je posredovala pobudo k proračunu 2017. Svetniški skupini SD in SMC pa
pobudo k proračunu 2017 in 2018. Enako so pobudo posredovale Mladinske organizacije v MOK.
Ob obravnavi same točke bo pobude predstavil predlagatelj.

Mag. Zoran Stevanovič:
- Predlagal je, da se na dnevni red uvrsti nova točka dnevnega reda z naslovom: Uvedba
participatornega proračuna v MO Kranj in to pred ostale točke, ki se nanašajo na proračun 2017.
Participatorni proračun je oblika neposredne demokracije, kjer lahko vsak občan predlaga idejo za
projekt, ki se mu zdi pomemben, pri čemer je občina dolžna, iz proračunskih sredstev, tak projekt
financirati.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da ravno proračuna za leti 2017 in 2018 sta bila tako izdelana skozi
fokusne skupine, v katerih so bili občani. Na glasovanje je dal naslednji
SKLEP:
Na dnevni red se kot nova 4. točka uvrsti: Uvedba participatornega proračuna v Mestni občini Kranj.
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 20 ZA, 8 PROTI, 1 VZDRŽAN).

Mag. Primož Terplan:
- Predlagal je, da se na dnevni red uvrsti nova točka dnevnega reda: Sklep o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o določitvi obveznih linij in voznega reda, ki določa novo linijo obveznega
linijskega avtobusnega prevoza, ki bo pokrila krajevne skupnosti Golnik, Goriče Trstenik in
Tenetiše. Priložil je ustrezno gradivo z obrazložitvijo nujnosti in podporo petih članov sveta.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je dal v potrditev naslednji
SKLEP:
Kot nova 11. točka dnevnega reda se uvrsti: Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
obveznih linij in voznega reda
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).

Janez Černe:
- Predlagal je, da se kot nova Kadrovska zadeva uvrsti zadeva Kranjski vrtci zaradi razjasnitve
postopkov pri imenovanju ravnateljice javnega zavoda.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je dal v potrditev naslednji
SKLEP:
Kot nova 2.A. Premoženjska zadeva se na dnevni red uvrsti točka: Kranjski vrtci.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 22 ZA, 6 PROTI, 0 VZDRŽANIH:

Mag. Andrej Šušteršič:
- Predlagal je, da se zaradi neusklajenosti in številnih pripomb z dnevnega reda umakne 5. točka:
Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018.
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Po razpravi mag. Draga Štefeta in župana Boštjana Trilarja je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Točka 5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 – prva obravnava se umakne z
dnevnega reda.
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 16 ZA, 13 PROTI, 1 VZDRŽAN).

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar v potrditev naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.10.2016 ter poročila o izvršitvi
sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Participatorni proračun Mestne občine Kranj
5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 – 1. obravnava
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah – 1.
obravnava
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne
službe linijskih prevozov v mestnem prometu – 1. Obravnava – predlog za skrajšani postopek
8. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v MOK
9. Sklep o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje.
10. Letni program športa MOK za leto 2017
11. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi obveznih linij in voznega reda
12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta
Dnevni red je bil sprejet soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 26.10.2016 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Senja Vraber, direktorica občinske uprave, je podala poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje.
Razpravljali so: Saša Kristan, Vlasta Sagadin in mag. Drago Štefe.
Saša Kristan je predlagala, da se na seje mestnega sveta predložijo tudi zapisniki Nadzornega odbora
MOK.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 21. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.10.2016 ter poročilo o izvršitvi
sklepov.
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA).
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2. KADROVSKE ZADEVE
A. KRANJSKI VRTCI
Razpravljali so: Janez Černe, Boštjan Trilar, Jakob Klofutar, mag. Igor Velov, Bojan Homan, mag.
Zoran Stevanovič, Aleksandar Andrić, Irena Dolenc, Boris Kozelj, mag. Franci Rozman, Barbara
Gunčar, Gorazd Copek, mag. Andrej Šušteršič, Vlasta Sagadin.
Janez Černe:
- Predlagal je, da zaradi pojavljanja neresnic v medijih Mestna občina Kranj pojasni medijem vlogo
mestnega sveta in vlogo Sveta zavoda Kranjski vrtci pri postopku imenovanja ravnateljice
Kranjskih vrtcev.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Mestna občina Kranj naj pojasni medijem vlogo mestnega sveta in vlogo Sveta zavoda Kranjski vrtci
pri postopku imenovanja ravnateljice Kranjskih vrtcev zaradi pojavljanja neresnic v medijih.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN).

B.

IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSEDNIKA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE KRANJ

Uvodno poročilo je podala Ana Vizovišek, vodja Kabineta župana.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja
SKLEPA:
1. Razreši se Radko Kojadin z mesta predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Mestne občine Kranj.
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).
2. Za predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj se imenuje
Franci Strniša.
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).
Sklepa velja z dnem sprejema na svetu do izteka trenutnega mandata Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Mestne občine Kranj.

C.

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA OSNOVNE
ŠOLE HELENE PUHAR KRANJ

Uvodno poročilo je podal Gorazd Copek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
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Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj, se v Svet Osnovne šole Helene Puhar Kranj
imenujejo:
1. Karel Piškur, Zlato polje 3d, Kranj
2. Vlasta Rozman, Šorlijeva ulica 8, Kranj
3. Andrej Tavčar, Bertoncljeva ulica 23, Kranj
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Predlog prerazporeditve sredstev – Jožef Senčar
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.
Stališča komisij:
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s premoženjskimi zadevami v zvezi prerazporeditvijo sredstev
zaradi plačila opravljenih storitev Jožefu Senčarju s. p.
Razpravljali so: Gregor Tomše, Bojan Homan, mag. Igor Velov, Janez Černe, Ignac Vidmar, mag.
Primož Terplan, mag. Zoran Stevanović, Darinka Zorko in Mateja Koprivec.
Gregor Tomše:
- Predlagal je, da v kolikor občinska uprava Mestne občine Kranj dobi pravno mnenje, da je bilo
v primeru Jožef Senčar ravnano nezakonito, da Svet Mestne občine Kranj pooblašča župana,
da pri ustreznih organih sproži postopek za kazensko in odškodninsko odgovornost za
izgubljeno tožbo v tem primeru.
Janez Černe:
- Predlagal je, da naj občinska uprava pridobi pravno mnenje, ali je bilo v primeru Jožef Senčar
ravnano nezakonito in o tem poroča na naslednji seji sveta. Pisni odgovor.
Po končani razpravi je župan Boštjan Trilar povedal, da bo občinska uprava pridobila pravno mnenje
in kot predsedujoči dal v potrditev naslednji
SKLEP:
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 se na postavko 101401 Premoženjskopravne zadeve
konto 402799 Druge odškodnine in kazni za leto 2016 prerazporedijo sredstva v skupni višini
110.015,00 EUR kot sledi:
- iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, PNRP40600028 Nadgradnja CČN
neupravičen del,
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PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, PKT 420401 Novogradnje,
sredstva v višini 97.852,00 EUR ter
PP 231005 Ravnanje z odpadno vodo, PKT 420401 Novogradnje, sredstva v višini
12.163,00 EUR.

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA).

B. Sanacija zemeljskih plazov na lokacijah Podblica in Javornik
Uvodno poročilo je podal Sašo Govekar, vodja Urada za tehnične zadeve.
Razpravljali so: mag. Drago Štefe, mag. Janez Frelih in župan Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Iz sklada proračunske rezerve Mestne občine Kranj se odobri koriščenje skupaj 70.000,00 EUR
sredstev in sicer 30.000,00 EUR za sanacijo plazu nad stanovanjskim objektom Podblica 11 in
40.000,00 EUR za sanacijo zemeljskega plazu na lokaciji pred stanovanjskim objektom Javornik 35.
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 28 ZA).

4. PARTICIPATORNI PRORAČUN MESTNE OBČINE KRANJ
Uvodno poročilo je podal predlagatelj točke, član mestnega sveta mag. Zoran Stevanović. Predlagal
je, da Mestna občina Kranj z letom 2018 pristopi k uvajanju participatornega proračuna.
Razpravljali so: Janez Černe, Boštjan Trilar, Marjan Bajt, Tina Žalec Centa, Gorazd Copek, mag.
Zoran Stevanović, mag. Janez Frelih, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, mag. Igor Velov
Janez Černe:
- Predlagal je, da občinska uprava pripravi metodologijo in znesek, ki se bo uvajal v participatornem
proračunu.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Mestna občina Kranj z letom 2018 pristopi k uvajanju participatornega proračuna. Občinska uprava
pripravi vse potrebno, metodologijo in predlog za uvajanje v letu 2018, v kolikor je možno pa že v letu
2017.
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH; 25 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).

5. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2017 – 1. OBRAVNAVA
Uvodno poročilo sta podala Mirko Tavčar, vodja Urada za finance in župan Boštjan Trilar.
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Stališča komisij:
Gorazd Copek, predsednik Komisije za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu za leto 2018.. Upravi
MOK predlagajo, da pripravi načrt ukrepov, ki bi pripomogli k zmanjšanju tekočih odhodkov. Potrebno
je natančno pretehtati stroške posameznega porabnika proračuna MOK, ker rezerve so. Predlagajo
podrobno revizijo stroškov vseh Zavodov in ostalih proračunskih porabnikov. Če bi danes začeli z
naključnim vrstnim redom, bi pri proračunu za 2018 imeli popolnoma realno sliko upravičenih
odhodkov. Prekinili bi trend rahlega naraščanja stroškov (tudi zaradi ZUJF-a in povečevanja plač...), ki
je od leta 2008 do leta 2017 za skoraj 40 % dvignil tekoče izdatke. Letos nam morda ostaja le 3
milijone investicijskih sredstev, čez tri leta nam ne bo ostalo nič več. Ne bomo se več spraševali, ali si
želimo Prešernovo gledališče, ker si ga preprosto ne bomo mogli privoščiti. Člani komisije se
zavedajo, da je boleče zarezati v porabo kateregakoli Zavoda oziroma drugega proračunskega
porabnika, a odlašanje nam problema razkoraka med prihodki in odhodki ne bo odvzelo. Uprava naj
se zaveže, da bo vsako leto temeljito pregledala vsaj 4 zavode oz. proračunske porabnike, začenši od
največjega porabnika proti najmanjšemu. Pri teh pregledih pa ne sme pregledovati le stroškov
poslovanja in skladnosti z predpisi in zakoni, ampak se ubadati tudi s programom samim. Glede na
situacijo, se zavodi morajo prilagoditi in za določen čas pristati tudi na optimizacijo programov.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija se je seznanila s predlogom proračuna za leto 2017 in ga podpira.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 s
pripadajočimi dokumenti (1. obravnava).
Komisija za gospodarstvo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 – 1. obravnava.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 – 1. obravnava in
nima pripomb.
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira.
Komisija za turizem:
1. Komisija za turizem se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto
2017 – 1. obravnava.
2. Direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj se pozove, da do obravnave proračuna na seji
Sveta MOK, in sicer do torka, 22.11.2016, članom Komisije za turizem pošlje dodatna
konkretna pojasnila Predloga finančnega načrta za leti 2017 in 2018, z dne 31.3.2016, glede
predlaganih sredstev za povečanje plač za zaposlene, oglaševalske storitve, sklada za razvoj
turističnih idej in produktov – t.i. turistični informator ter pojasnila glede upoštevanja turistične
strategije MOK v predloženem finančnem načrtu ZTKK.
Komisija za kulturo in šport:
Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu MOK za leto 2017.
Sonja Mašić, predsednica Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
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Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o proračunu
Mestne občine Kranj za leto 2017 in nanj v delu, ki sodi v okvir delovnega področja komisije, nima
pripomb, razen glede nakupa nepremičnine – parc. št. 146/1, k.o. 2100 - Kranj, na katerem stoji
stavba z oznako ID 2100-804 na naslovu Tomšičeva ulica 19 v Kranju. Komisija meni, da je glede na
namen, za katerega se ta nepremičnina pridobiva, cena 185.000 EUR previsoka. Z nakupom
nepremičnine se strinja le v primeru, da bosta lastnici nepremičnine pokrili večji del stroškov
povezanih z rušenjem stavbe.
Glede Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 komisija tudi meni, da bi se morala
sredstva, ki so namenjena za Pisarno za prenovo in oživitev stanovanjske soseske Planina,
prerazporediti na bolj potrebne projekte na območju Mestne občine Kranj.
Razpravljali so: Tina Žalec Centa, Boštjan Trilar, mag. Drago Štefe, Janez Ziherl, Gregor Tomše,
Mirko Tavčar, Senja Vraber, mag. Andrej Šušteršič, mag. Barbara Gunčar, Miha Juvan, mag. Primož
Terplan, Bojan Homan, mag. Igor Velov, Janez Černe, mag. Janez Frelih , mag. Drago Štefe, Irena
Dolenc, Jože Rozman, Vlasta Sagadin in Jakob Klofutar.
Tina Žalec Centa je izpostavila smiselnost izgradnje novega Družinskega centra na Planini v vrednosti
350.000 €. Ne daleč stran je Medgeneracijski center, ki še nima izkoriščenih vseh kapacitet. Na novo
izgrajenih je nekaj otroških igrišč, pogrešajo pa igrišče za pse.
Mag. Primož Terplan je podal pobudo za novo avtobusno linijo Golnik, Goriče, Trstenik, Tenetiše v
vrednosti 170.000 €. V imenu SMC in SD pa predlagal, da se na NRP 40600197 Pločnik GoričeGolnik zagotovi začetnih 150.000 € potrebnih za realizacijo.
Gregor Tomše je opozoril na zaskrbljujoče poviševanje tekočih odhodkov in transferov, medtem ko se
prihodki zmanjšujejo.
Mag. Andrej Šušteršič je podal predlog, da občinska uprava pristopi k reviziji stroškov predšolske
vzgoje. V zvezi s tem bo na naslednjo sejo podal pobudo.
Mag. Barbara Gunčar je izpostavila, da bi morali pregledati rezerve javnih zavodov in spodbujati
povečanje pridobivanja lastnih sredstev javnih zavodov. Predlagala je, da se v proračun uvrsti
potrebna obnova ceste Mlaka Bobovek Brdo.
Mag. Primož Terplan je pripomnil, da je pri projektiranju obnove ceste Mlaka Bobovek Brdo potrebno
upoštevati podhode za dvoživke.
Bojan Homan je opozoril, da bo potrebno obnoviti cesto Breg ob Savi – Mavčiče in zagotoviti nove
prostore Krajevni skupnosti Orehek Drulovka. Na področju okolja bo potrebno izdelati spremembe
Občinskega prostorskega načrta. Po obnovi kliče vrtec v Bitnjah. Apeliral je na priložnost odkupa
preostalih prostorov v stavbi Globusa in s tem bi bila stavba izključno v občinski lasti.
Janez Černe je v imenu svetniške skupine Socialnih demokratov posredoval dve pobudi oziroma
predloga za uvrstitev v proračun in sicer štipendije za prvo zaposlitev v višini 150.000 € in za spletno
aplikacijo Kr za mlade v višini 15.000 € za leto 2017 in v enakem znesku za leto 2018. V imenu
svetniških skupin SMC in SD pa predlagal, da se na NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik zagotovi
začetnih 150.000 € potrebnih za realizacijo.
Mag. Janez Frelih je podprl Bojana Homana, da je cesta Breg ob Savi – Mavčiče potrebna obnove in
pri tem izpostavil tudi širitev mosta pri nekdanji tovarni Planika. Preveč se poudarja soseska Planina,
premalo ali nič se ne ukvarja z drugimi krajevnimi skupnostmi. Opozoril je tudi na potrebno določitev
pripadajočih zemljišč pri večstanovanjskih stavbah v soseskah Planina in Vodovodni stolp.
Mag. Drago Štefe je vprašal, zakaj se je dejavnost Nadzornega odbora povečala za 300 % in stroški
Kabineta župana za 181 %. Preveriti je potrebno, zakaj je indeks socialno varstvo starejših le 75. Ob
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revitalizaciji soseske Planina se pozablja na ostala naselja: Primskovo, Stražišče, Zasavska cesta,
Klanec, Huje, Kokrica, Mlaka. Znotraj teh naselij ni predvidenega enega novega pločnika. Izpostavil je
morebitno izgradnjo urbanega centra Primskovo ob zadružnem domu in opozoril, da je stavba
Prešernovega gledališča nujna energetske sanacije.
Irena Dolenc je opozorila, da so naselja v Kranju ponoči preveč razsvetljena. Z zmanjšanjem gostote
svetilk na javni razsvetljavi bi občina lahko prihranila.
Jože Rozman je predlagal povečanje sredstev za Mestno knjižnico Kranj v višini 40.000 €.
Vlasta Sagadin je predlagala, da se v proračun umesti obnova fasade stavbe Glasbene šole na
Trubarjevem trgu in da se razmisli o občinskih štipendijah.
Jakob Klofutar je izpostavil, da je potrebno predvideti sredstva za študentsko delo za mobilne
vzgojiteljice in za organizatorja prehrane ter higiene za Kranjske vrtce.
Mag. Igor Velov je predlagal povečanje sejnin za člane mestnega sveta in ostale v dovoljeni višini
županove plače, Športni park Stražišče – ureditev otroškega igrišča, gostinskega objekta, garderob,
klubske pisarne, umetna trava v višini 210.000 €, prehod za pešce na Delavski cesti pod Šmarjetno
goro, ureditev stopnic na Gaštejskem klancu v višini 45.000 €, ureditev in boljša svetlobna
signalizacija dveh prehodov za pešce pri šoli v Žabnici v višini 29.000 €, povečanje postavke Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu za 7.000 €, nadaljevanje urejanja spomenika za mrtve brez
pokopa na osrednjem pokopališču v višini 30.000 €
Po končani razpravi je župan Boštjan Trilar povedal, da se bodo obravnavale vse podane pripombe in
dal v potrditev naslednje
SKLEPE:
1.
Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 z obrazložitvami v prvi
obravnavi.
2.
Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2017 do l. 2020 v prvi obravnavi.
3.
Sprejme se kadrovski načrt za l. 2017 v prvi obravnavi.
4.
Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in
kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2017 v prvi obravnavi.
5.
Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2017 v prvi obravnavi.
6.
Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2017 z obrazložitvijo v prvi obravnavi.
7.
Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l.
2017.
8.
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;
9.
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 (26 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽANI).
Janez Černe je proceduralno predlagal, da se zaradi pozne ure seja mestnega sveta prekine.
Po krajši razpravi Jakoba Klofutarja in Janeza Černeta je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
22. seja Sveta Mestne občine Kranj se prekine.
Sklep ni bil sprejet (25 PRISOTNIH: 9 ZA, 13 PROTI, 3 VZDRŽANI).
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6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OPPN OBMOČJA ČI2 – CENTRALNE
DEJAVNOSTI V ČIRČAH – 1. OBRAVNAVA
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.
Stališča komisij:
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah OPPN območja Či2 – centralne
dejavnosti v Čirčah – 1. obravnava in nima pripomb. Želi pa odgovor na vprašanje ali bo trgovina
Hofer v starem Kranju odprla poslovalnico.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah OPPN območja Či2 –
centralne dejavnosti v Čirčah (1. obravnava).
Župan Boštjan Trilar je na vprašanje Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
odgovoril, da je pogojevanje nezakonito.
Razpravljali so: Bojan Homan, Janez Ziherl, mag. Janez Frelih, Janez Černe, mag. Igor Velov in
Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega
prostorskega načrta Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah – prva obravnava.
Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 19 ZA, 3 PROTI, 1 VZDRŽAN).

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU
IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE LINIJSKIH PREVOZOV V MESTNEM
PROMETU – 1. OBRAVNAVA
Uvodno poročilo je podal Miha Juvan, Vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Stališča komisij:
Mag. Drago Štefe, predsednik Komisije 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 – 1. obravnava in ima
naslednje pripombe:
1. Kljub temu, da je predlog zelo zanimiv in napreden je predlog spremembe možno še dodelati;
2. Predlog je potrebno prediskutirati s KS Center;
3. Komisija se ne strinja, da se predlog spremembe obravnava po skrajšanem postopku.
Statutarno pravna komisija:
Komisija predlaga predlagatelju, da preveri pravne podlage in finančne učinke spremembe Odloka o
izvajanju gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu, ki posledično pomeni
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spremembo koncesijske pogodbe z vidika javno naročniške zakonodaje, ki se uporablja pri sklepanju
in spreminjanju koncesijske pogodbe.
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 – 1. obravnava.
Razpravljali so: Janez Černe, mag. Igor Velov, Irena Dolenc, Natalija Polenec, Boštjan Trilar.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske
javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu v prvi obravnavi.
Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 18 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŽAN).
*Opomba – Glasovanje je bilo opravljeno ročno, ker so se pri izidu glasovanja na glasovalni napravi
pojavile napake.

8. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV ŠPORTA V MOK
Uvodno poročilo je podal Janez Rakar, vodja Urada za družbene dejavnosti.
Stališča komisij:
Komisija za kulturo in šport
Komisija se seznanja s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj ter daje
soglasje za njegov sprejem.
Statutarno pravna komisija:
Komisija predlaga, da se preveri skladnost postopka izvedbe javnega razpisa, določenega v predlogu
Pravilnika z vidika določb Zakona o javnih financah in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS.
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pravilnikom o sofinanciranju programov športa
v MOK in se z njim strinjajo.
Razpravljali so: mag. Drago Štefe, Janez Rakar in Vlasta Sagadin.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji
SKLEP:
Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj.
Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).
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9. SKLEP O DODELITVI KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU
PREDŠOLSKE VZGOJE
Uvodno poročilo je podal Janez Rakar, vodja Urada za družbene dejavnosti.
Stališča komisij:
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija soglaša s Sklepom o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske
vzgoje.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Razpravljal je Janez Černe.
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje.
Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).

10. LETNI PROGRAM ŠPORTA MOK ZA LETO 2017
Uvodno poročilo sta podala Janez Rakar, vodja Urada za družbene dejavnosti in Boris Vehovec,
podžupan.
Stališče komisije:
Komisija za kulturo in šport:
Komisija se seznanja z Letnim programom športa v Mestni občini Kranj za leto 2017.
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Letni program športa v Mestni občini Kranj za leto 2017.
Sprejeto z večino glasov (18 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA).

11. SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O DOLOČITVI OBVEZNIH LINIJ IN
VOZNEGA REDA
Uvodno poročilo je podal predlagatelj te točke, član sveta mag. Primož Terplan. Predlog določa novo
linijo obveznega linijskega avtobusnega prevoza, ki bo pokrila krajevne skupnosti Golnik, Goriče
Trstenik in Tenetiše. Priložil je ustrezno gradivo z obrazložitvijo nujnosti in podporo petih članov sveta.
Razpravljali so: Boštjan Trilar, Irena Dolenc, Miha Juvan, mag. Primož Terplan, mag. Igor Velov,
Janez Černe, mag. Janez Frelih, mag. Andrej Šušteršič.
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Župan Boštjan Trilar je povedal, da je v izdelavi prometna študija, ki bo pokazala potrebe po uvedbi
novih ali spreminjanje obveznih linij in voznega reda. Predlagal je, da se ta točka uvrsti na eno
naslednjih sej, ko bo znanih več strokovnih podlag.
Mag. Igor Velov je menil, da je preuranjeno odločati o uvedbi nove obvezne linije. Finančne posledice
je so velike in to v višini 170.000 € na leto.
Mag. Janez Frelih je predlagal, da se preveri trditve občanov, da so zaradi uvedbe novih linij pri plači
prikrajšani za prevozne stroške.
Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetega nobenega sklepa.

12. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA
1. Mag. Drago Štefe – podal vprašanje pri 1. točki: Potrditev zapisnika:
- Vprašal je, ali je bil predlog, da se podjetje Dovrtel odpove vsaj polovici obresti pozitivno
upoštevano za Mestno občino Kranj v tožbi v primeru dimnikarskega podjetja Dovrtel.
- Ali je bila med samim postopkom uvedena kakšna poravnava in kdo jo eventualno dal in kdo
odpovedal?
- Predlagal je, da bi se sprejel akt, ki bi preprečil županom, da bi sprejeli odločitve, ki imajo za
posledico oškodovanje proračuna oziroma, da se natančno razmejijo odgovornosti pri takem
ravnanju.
2. Janez Černe:
- Na Planini trenutno obnavljajo del vodovoda. Želi pisni odgovor, kakšne so vodovodne cevi na
območju Planine II, konkretno Likozarjeva ulica 23 do 27. Ali so te azbestne in kdaj se načrtuje
zamenjava?
- Opazil je oglas za delovna mesta štirih novih redarjev. Zanima ga zakaj, sploh ker je občina Naklo
izstopila.
- Enota Kranjskih vrtcev Ostržek na Golniku se srečuje s problemi glede parkiranja v prometnih
konicah. Vrtec je v neposredni bližini stavbe, v kateri imajo svoje prostore krajevna skupnost,
gasilci in optika. Parkirišča so označena vsem uporabnikom. Ped vrtcem je lastno parkirišče, ki
zakonsko zadostuje vsem pogojem. V konicah prihaja do slabe volje, ker nekateri starši kljub
opozorilom vodstva parkirajo na parkirišču pred krajevno skupnostjo, kar je moteče za lastnika
optike. Občini je predlagal, da pristopi k ureditvi parkirišča, ali z označitvijo parkirišč po dejanskih
lastniških deležih, ali pa z odkupom zemljišča od bolnice in izgradnjo novih parkirišč.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da ima občina tri redarje, ki so bili zaposleni za določen čas 6
mesečno poskusno dobo. Redarji so se izkazali in razpis je objavljen za tri delovna mesta za
nedoločen čas. Eno delovno mesto je razpisano zaradi tega, ker je en redar podal odpoved delovnega
razmerja.
3. Mag. Igor Velov:
- Proti koncu seje mestnega sveta je dvorana vedno napol prazna. Menil je, da je potrebno v
poslovniku ali v pravilniku določiti, da se sejnina pravilno oddela. Predlagal je, da se pripravi
predlog v smeri, da je en del sejnine vezan na delo svetnikov izven dvorane: obdelava gradiva,
priprava na sejo itn.), en del pa na samo prisotnost na seji. Poleg tega je predlagal, da se svetnike
in svetnice pošteno in primerno nagradi za svoje delo. Prosil je, da se pregleda kakšne sejnine
dobivajo v Kranju in kako imajo to urejeno primerljive občine (Celje, Koper, Novo mesto, Nova
Gorica). Ne želi največje sejnine, ni pa prav, da imajo v Kranju najmanjše sejnine. Želi, da se to
naredi do naslednje seje.
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Janez Černe:
- Definitivno je lahko opaziti, da se nekateri posamezniki udeležujejo sej zato, da dobijo sejnino. Se
ne strinja s prvim delom predloga mag. Velova, ampak je predlagal, da se prisotnost veže na
glasovanje na seji vsaj v več kot polovici sklepov. S povečanjem sejnin se ne strinja in bo vedno
glasoval proti.
Mag. Igor Velov:
- Predlagal je, da se pripravijo finančne posledice do naslednje seje, da se bo o tem predlogu
glasovalo.
Janez Černe in Jože Rozman sta menila, da je prepozna ura za glasovanje o tako pomembni temi.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da so na zadnjem sestanku kolegija župana s predstavniki svetniških
skupin obravnavali točke poslovnika in pri tej točki so našli konsenz, v kateri smeri se bo uredilo.

Seja je bila zaključena ob 23.30 uri.

Zapisala:
Milena Bohinc
Boštjan Trilar
Župan
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