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MESTNA OBČINA KRANJ  

Mestni svet       

Slovenski trg 1, 4000 Kranj  

 

• T: 04 237 31 19  

• F: 04 237 31 06 

• E: mok@kranj.si 

• S: www.Kranj.si 

 

 
Številka: 900-24/2017-9-(52/04) 
Datum:   22.11.2017 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
 
32. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 22.11.2017 ob 18.00 uri v 
sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  
 
Sejo sta vodila župan Boštjan Trilar in podžupan Boris Vehovec. 
 
Navzoči člani in članice Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Aleksandar Andrić, Marjan Bajt, Alenka 
Benčina, 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, Damijan Perne, Damjana Piškur, Natalija Polenec, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, Helena 
Sitar, mag. Drago Štefe, mag. Zoran Stevanović, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor 
Tomše, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Ignac Vidmar, Darinka Zorko in Tina 
Žalec Centa. 
 
Odsoten je bil član mag. Franc Rozman. 
 
Poleg članov in članic Mestnega sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber – 
direktorica občinske uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za 
finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne,  
Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe, Vid Krčmar – strokovni sodelavec iz Urada za tehnične zadeve, Eva 
Mlakar – Služba notranje revizije, Mitja Herak – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, 
Petra Krainer – Domplan Kranj, Marko Kocjančič – Komunala Kranj, Milena Bohinc in Tatjana 
Kocijančič  – Kabinet župana. 
 
Navzoča predstavnika medijev: Vilma Stanovnik – Gorenjski glas in Peter Šalamon – Infonet media. 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 27 članov in članic Mestnega sveta 
Mestne občine Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  
 
Na mizo je bilo posredovano naslednje gradivo: seznam sklepov delovnih teles Mestnega sveta MOK, 
poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje sveta, kratka informacija o podeljenih štipendijah za študij v 
tujini in dodatek oziroma pojasnilo k 36. členu koncesijske pogodbe za oddajo in predelavo določenih 
vrst komunalnih odpadkov. 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je, ker ni bilo predlagane nobene kadrovske zadeve, 2. točko 
umaknil iz dnevnega reda. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 
Predlagal je, da se na dnevni red uvrsti novo Premoženjsko D. zadevo – Nadgradnja in razvoj 

preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih 
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skupnostih. Šele v petek so prejeli končno verzijo DIIP-a, na podlagi katerega je bilo pripravljeno  

gradivo za svet, predvsem iz vidika finančnega in časovnega okvira poteka investicije. 

Razpravljala je svetnica mag. Barbara Gunčar. 
 
Ker ni bilo nadaljnje razprave, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 

SKLEP: 

Na dnevni red se uvrsti novo Premoženjsko D. zadevo – Nadgradnja in razvoj preventivnih programov 

ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 2 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
 
 
Nato je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED:  
 

1. Potrditev zapisnika 31. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.10.2017 ter poročila o 
izvršitvi sklepov 

2. Premoženjske zadeve 
3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 – osnutek 
4. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Mestne občine 
Kranj – osnutek  

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v 
Mestni občini Kranj – osnutek 

6. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec 
d.o.o., Enota Kranj 

7. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko 
družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico 

8. Sklep o določitvi višine prosto oblikovane najemnine 

9. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 
 

Sprejeto z večino opredeljenih glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 1 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
 
 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 31. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 
18.10.2017 IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 
Poročilo o izvršitvi sklepov 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podala Senja Vraber, 

direktorica mestne uprave. 

Marjan Bajt je podal pripombo na zapisnik, in sicer naj se njegova razprava na 6. strani nadomesti z 

besedilom: »Zaradi nestrinjanja s postopkom določitve kandidata za člana državnega sveta je 

kandidat za elektorja Marjan Bajt ustno podal odstopno izjavo.« 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 18.10.2017 s pripombo, 
podano v razpravi  ter poročilo o izvršitvi sklepov. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 NEOPREDELJEN). 
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2. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1297/45, k.o. Nemilje 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točko 3.A.   
 
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, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 1297/45, k.o. 2127 - 
Nemilje.  
 
Sprejeto (31 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 2 NEOPRED). 
 
 
 
B. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 250/9 in 250/10, k.o. 2121 - Klanec 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točko 3.B.   
 
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, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 250/9 in 250/10, k.o. 2121 
– Klanec.  
 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 
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C. Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2017 – 
dopolnitev 

 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami Premoženjskih zadev. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi premoženjskimi zadevami pod točko 3.A.   
 
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlagano dopolnitvijo 
Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2017 in nanjo nima 
pripomb.  
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 
 
Razpravljali so: Alenka Benčina, mag. Drago Štefe in Mateja Koprivec. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 
2017. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
 
 
D. Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem 

zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih 
 
Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene zadeve.  
 
Razpravljala je Vlasta Sagadin.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V primeru dodeljenih sredstev na Javnem razpisu za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih 
programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, se 
investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov. 
 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 
 
 

 

 



5 
 

3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2018 – OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo so podali: Mirko Tavčar, vodja Urada za finance, Boštjan Trilar, župan in Senja Vraber, 
direktorica mestne uprave.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za 
leto 2018 – osnutek. 
 
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 proračunu Mestne 
občine Kranj za leto 2018 in nanj v delu, ki sodi v okvir delovnega področja komisije, nima pripomb.  
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2018. 
 
Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport: 
Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018. Komisija opozarja na 
dolgoletno problematiko regijskega športno vadbenega centra in predlagajo, da naj občina promotorje 
za ta center išče izven meja naše države. Na območje športno vadbenega centra bi bilo smiselno 
umestiti tudi športni hotel. 
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 – osnutek 
in nima pripomb. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo  
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018. 
 
Sonja Mašić, predsednica Sosveta za krajevne skupnosti: 
Sosvet za krajevne skupnosti se je seznanil z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 
– osnutek s tem, da podaja naslednje pripombe KS Center: 

 Sistem za izposojo koles Kr's kolesom: 138.000 € za vzdrževanje in 400.000 € za nadgradnjo 
sistema sta absurdna zneska za sistem, ki je v uporabi samo pomladi in poleti in še takrat je 
obseg uporabe vprašljiv. Ali koristi od tega programa odtehtajo tako visoke obremenitve? 

 Ustanovitev pisarne za urbano prenovo: ni sprejemljivo, da se bodo izvajalci mestnega 
menedžmenta izbirali na javnem razpisu. Pisarna ne more biti kar neka vzporedna oblastna 
struktura, ki deluje mimo volje krajanov. V taki pisarni morajo delati ljudje, ki Kranj poznajo in z 
Kranjem živijo. 

 Gradnja krožišča pred kokrškim mostom na Hujah: tam ni dovolj prostora za izgradnjo krožišča 
niti ni nobenega prometnega razloga za to. Krožišče ne bo opravljalo svoje funkcije, avtobusi in 
tovornjaki pa bodo morali peljati čez sredino krožišča. 

 Gradnja centra za upravljanje P&R in trajnostno mobilnost: Kaj je to? Zakaj to potrebujemo in 
ali je za to potrebna novogradnja – ali ga ni mogoče naseliti v katero od praznih nepremičnin v 
mestu? 

 Širjenje parkirišča na Hujah: širitev parkirišča KS Center pozdravlja vendar ne po obstoječem 
projektu. Po izgradnji spodnjega platoja se bo naknadno preuredil zgornji plato parkirišča z 
zasaditvijo dreves, rezerviranim prostorom za električna vozila, avtodome in kolesa. Ali ni dovolj 
prostor za avtodome na Stari Savi? Po tej preureditvi bo iz 85 parkirnih mest za osebna vozila 
ostalo le piškavih 44 mest. Stanovalci bodo tako pridobili samo 11 parkirnih mest več, kot je 
trenutno stanje. Rezervirana parkiran mesta za avtodome in električna vozila na prvovrstnih 
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parkirnih mestih ob mestnem jedru, kjer je največja fluktuacija osebnih vozil stanovalcev in 
obiskovalcev mesta je popolna norost. 
 

Komisija za gospodarstvo: 
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2018. Komisija za gospodarstvo predlaga, da se na naslednjo sejo povabi Kabinet župana, da obrazloži 
namen in način porabe sredstev na proračunski postavki Stari Kranj 
 
V razpravi so sodelovali: mag. Zoran Stevanović, mag. Primož Terplan, Vlasta Sagadin, Gregor Tomše, 
mag. Barbara Gunčar, Alenka Benčina, Bojan Homan, Marjan Bajt, mag. Andrej Šušteršič, Saša Kristan, 
Janez Černe, Tina Žalec Centa, Gorazd Copek, Mirko Tavčar in Boštjan Trilar.  
 
Predlogi in pripombe so bile sledeče:  
 
Mag. Zoran Stevanović: 
- Lansko leto dne 23.11. na njegovo pobudo je bil sprejet sklep, da se pripravi participatorni proračun 

za leto 2018, pri katerem gre za direktno odločanje občanov o porabi investicijskega dela proračuna. 
Ugotovil je, da sklep mestnega sveta ni bil upoštevan.  

 
Senja Vraber, direktorica mestne uprave, je odgovorila, da je v splošni proračunski rezervaciji namenih 
100.000 EUR za direktno projekte, ki jih bodo lahko izbirali občani. Vsa investicijska sredstva se pač ne 
morejo nameniti participatornosti, saj določeni projekti že tečejo, nekateri so pa predvideni za 
sofinanciranje s strani evropskih sredstev in celostnih trajnih naložb, je dodal župan Boštjan Trilar.  
Proračun je predpisan z zakonodajo, prihodki in odhodki določeni z zakonodajo, sredstev za investicije 
je malo. Mirko Tavčar je dodal, da glede na to, kako se je pripravljala Trajnostna urbana strategija, bi 
njeno izvrševanje lahko označili za participatornost k proračunu.  
 
Vlasta Sagadin:  
- V proračunu med dolgoročnimi načrti pogreša področje turizma. Mesto Kranj se je pojavilo na 12. 

mestu na turistični platformi »Lonely planet« kot eno od »must see« destinacij. Vprašala je, kako bo 
reagiral Kranj, kako ga bodo tržili, koliko sredstev vložili v kakšno nadstandardno ponudbo starega 
mestnega jedra za celostno ponudbo turistične označbe »kulturne poti po obzidju« in še drugih 
projektov, ki jih je potrebno ovrednotiti in začeti tržiti. 

- Zanimalo jo je, ali ima Kranj dolgoročno vizijo, kako bi iz Ljubljane poskušali pritegniti kakšno od 
centralnih funkcij, mogoče kakšen sedež inštitucije državnega pomena. 

 
Gregor Tomše:  
- Investicijski del proračuna je zelo ambiciozen in optimističen. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da se iz 

leta v leto drastično povečujejo tekoči odhodki in tekoči transferi in kako bodo v bodoče sploh 
pokrivali tekoče poslovanje občine in njenih institucij. 

- V povezavi s projektom Gorki na področju Britofa zanima, ali se bo v sklopu tega projekta in menjave 
infrastrukture izgradil tudi pločnik na zelo nevarnem odseku med Gostilno Johanca in Pekarno Miš 
Maš? 

 
Mag. Barbara Gunčar:  
- Predlagala je, da se v proračunu za leto 2018 nameni 150.000 EUR za prometno ureditev in načrt 

razvoja širšega parka Bobovek (za zemljišča, za idejne projekt, pripravo toalet, vode, elektrike, 
fitnesa na prostem, otroškega igrišča, ureditev sprehajalnih poti in označb). 
Hkrati je predlagala, da se tozadevna točka obravnava na decembrski seji mestnega sveta. 

- Predlagala je, da se nekaj sredstev nameni za obnovo spominskih obeležij. 
- Iz projekta Stari Kranj je možno zgraditi idejo – staro mestno jedro je lahko mesto hotel, s tem da je 

tu zgrajena tudi blagovna znamka. Prazna stanovanja se ponudijo v booking sistem in Airbnb. 
 

Alenka Benčina:  
- V celoti je podprla razpravo mag. Gunčar. In ne samo, da se govori o mestu, o Kranju, o turističnem 

in športnem mestu, proračun bi šel lahko malce širše po krajevnih skupnostih. Predlagala je, da se 
v Goričah vsaj preplastijo uničena cestišča. Golnik bi se morda lahko povezal z občino Tržič. 

- Cesta na Bobovek se ji zdi zelo pomembna. Leta 2021, ko ima Slovenija predsedovanje EU, bo 
zelo veliko turistov prišlo na Brdo in bi veljalo cesto do takrat urediti. 
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Bojan Homan:  
- Smiselno bi se bilo enkrat pogovoriti, kaj so prioritete, kaj Kranj rabi in kaj ne. Kranj ima preveč 

otroških igrišč, saj vsako igrišče potegne za seboj še stroške vzdrževanja.  
- Pozabili so vasi, Breg ob Savi, Praše, Mavčiče, Podreča. Zadnjih 20 let niso dali v te vasi nič. Nujno 

potrebno bi bilo obnoviti cesto od Brega ob Savi do Podreče. 
- Predlagal je, da občina odkupi še drugi del stavbe Globusa, v katerem lahko občina uredi še kako 

svojo institucijo (Ljudska univerza, Državni arhiv, koncertna dvorana). 
- Omenil je poslovno priložnost – turistično promocijo Kranja – kranjska klobasa. 
- Pripomnil je, da je letna uporaba Kr s kolesom v višini 10 eur poceni. Zakaj je ne bi dvignili na 50 

eur? Opozoril je, da Kranvaj kliče mladina, ki se heca in potem prevaža skozi mesto. Menil je, da bi 
bilo treba storitev Kranvaj potrebno zaračunati, vsaj euro ali dva. 

- Vprašal je, zakaj borci dobijo vsako leto več sredstev. Predlagal je ukinitev postavke borci, sredstva 
se prestavijo na veteranska društva. 

 
Marjan Bajt:  
- Vprašal je, kaj se bo zgodilo z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, da je za leto 2018 

predviden tako velik prihodek.  
 
Mirko Tavčar je pojasnil, da so se v zadnjih letih, posebej od leta 2014, uredile in prečistile evidence za 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in zato je predviden tako velik prihodek.  
 
Mag. Andrej Šušteršič:  
- Vprašal je, zakaj sta na lokaciji dveh kilometrov predvideni dve parkirišči za avtodome? 
 

Saša Kristan:  

- Vprašala je, koliko so Kranjski vrtci za plače zaposlenih v zadnjem obdobju treh let počrpali sredstev 
v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja z naslova Zavoda za zaposlovanje. V Kranju zelo 
veliko teh sredstev ostaja.  

- Opozorila je, da tabla, ki označuje pokopališče v Bitnjah ni osvetljena in predlagala, da se to uredi. 
- Vprašala je, ali je ob sanaciji Delavskega mostu predvidena izgradnja izvoza iz Brniškega konca 

proti Laboram, ker tam vedno nastajajo kolone. 
- Predlagala je, da se ob vpadnicah v Mestno občino Kranj namestijo večje table, ki označujejo 

pričetek območja občine.  
- Prosila je, da se v zapisnik današnje seje razprave razpravljavcev. 
 
Janez Černe:  
- Povedal je, da takega proračuna ne bo podprl, ker je to obnovitveno volilni proračun. Menil je, da 

krpajo in barvajo fasado, ki jo imajo in se pretvarjajo, da nekaj imajo. 
 

Tina Žalec Centa:  

- Omenila je projekte z vidika prioritet in sicer bi vsi otroci naše občine bi morali imeti varno pot v šolo. 
- Izrazila je pomisleke pri nekaterih projektih, za katere bi bilo razmisliti, ali je njihova realizacija res 

potrebna v letu 2018, ker terjajo velike zneske: 
- Za sistem izposoje koles, vse skupaj z vzdrževanjem in nadgradnja izposoje z električnimi kolesi je 

namenjenih 600.000 EUR, to je več kot pol milijona.  
- Gradnja krožišča pred Kokrškim mostom na Hujah. Vsak dan se vozi mimo s kolesom in ne vidi, 

kako je tam to možno realizirati, ker ni dovolj prostora. Kako bo šele avtobus ali tovornjak zapeljal v 
krožišče. 

- Na parkirišču na Hujah ob Likozarjevi ulici je sedaj 85 parkirnih mest. Po načrtih, ki jih je videla, bo 
parkirišče v dveh platojih.. Veliko prostora bi zavzeli avtodomi, avtobusi, električni avtomobili in 
postaja za kolesa. V končni fazi je predvidenih 11 parkirnih mest več, kar se zdi za 280.000 eur 
veliko. Predlagala je, da se projekt še enkrat pregleda. 

 
Gorazd Copek:  
- Pohvalil je mestno upravo, da še vedno z malo proračunskih sredstev pridobiva evropska sredstva 

in načrtuje investicije. Vse mestne svetnike in svetnice je povabil k participatornosti, da podajajo 
dobre predloge in sodelujejo pri pripravi. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji 
 
SKLEP: 
 
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 z obrazložitvami – osnutek. 
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2018 do l. 2021 – osnutek. 
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2018 – 1. obravnava. 
4. Sprejme se program razpolaganja z  nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2018 – 

osnutek. 
5. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2018 – osnutek. 
6. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2018 – osnutek.  
7. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2018 z obrazložitvijo – osnutek. 
8. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l. 2018. 
9. Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževane občinskih cest, meteorne kanalizacije, 

avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin izven mestnih krajevnih 
skupnosti za proračunsko leto 2018. 

10. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2018 se določijo v skupni višini 73.334,00 EUR 
oziroma 185,19 EUR/svetnik/mesec. 

 

Sprejeto z večino vseh glasov članov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 2 PROTI, 0 NEOPRED). 

 
 
 
4. ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST 

KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI 
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Z OBMOČJA MESTNE OBČINE KRANJ – 
OSNUTEK – nadaljevanje obravnave 

 
Uvodno poročilo sta podala Miha Juvan, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter 
Marko Kocjančič, direktor Komunale Kranj.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija se strinja s predlaganim besedilom osnutka s predlogom, da se natančneje določijo pogoji 
odkupa koncesije, in se na način, ki ga je predstavila predstavnica Komunale Kranj, dopolni 36. člen 
odloka.  
 
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z 
območja Mestne občine Kranj – osnutek in ima naslednje pripombe: 

- Pogodba in 8. člen Odloka nista skladna. Iz četrtega odstavka 8. člena odloka namreč izhaja, 
»Predlagana cena ne sme biti višja od cene storitev, ki je določena za uporabnike na območju Mestne 
občine Ljubljana, ki je investitor RCERO«. 

- V odloku naj se ponovno pravno preverijo določbe od 31. do 38. člena odloka, 
- Dopolnilo k 36. členu naj se poda na seji Mestnega sveta. 

 
Komisija za gospodarstvo: 
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj in pričakuje dopolnitev 36. člena odloka glede 
odkupa koncesije. 
 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj. 
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V razpravi so sodelovali naslednji svetniki in svetnice: mag. Drago Štefe, Alenka Benčina, Bojan 
Homan, mag. Barbara Gunčar, mag. Primož Terplan, Irena Dolenc, mag. Igor Velov, Janez Černe, 
Jože Rozman in Marko Kocjančič.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov z območja Mestne občine Kranj - osnutek. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 21 ZA, 5 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
 
 
 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ENKRATNEM DENARNEM PRISPEVKU 
ZA NOVOROJENCE V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je na podlagi 5. točke 129. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Kranj predlagal, da se predlagani odlok obravnava in sprejema po skrajšanem postopku. 
 
V razpravi, v kateri so sodelovali: Saša Kristan, Irena Dolenc, Bojan Homan, mag. Igor Velov, Janez 
Černe in mag. Primož Terplan, so izrazili strinjanje z uporabo skrajšanega postopka.  
 
Irena Dolenc:  

- Opozorila je na tipkarsko napako v 4. členu sprememb in dopolnitev odloka, in sicer na letnico 2005 
začetka izplačevanja enkratnega denarnega prispevka.  
 
Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti, je potrdila, da je tipkarska napaka. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v 

Mestni občini Kranj se sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Sprejeto z večino opredeljenih glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 PROTI, 0 NEOPRED). 

 
 
V nadaljevanju so o višini zneska enkratnega denarnega prispevka razpravljali svetniki in svetnice: mag. 
Igor Velov, mag. Barbara Gunčar, Vlasta Sagadin, Gorazd Copek, Janez Černe in župan Boštjan Trilar. 
 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je po končani razpravi dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  

 
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za 

novorojence v Mestni občini Kranj s tem, da se v 4. členu datum »1.1.2005« spremeni tako, da se 
glasi »1.1.2018«. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

 

 
 



10 
 

Vodenje seje je prevzel podžupan Boris Vehovec.  
 
6. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA 

PROGRAMA V VRTCU DUHEC D.O.O., ENOTA KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko:  

- Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec  

  d.o.o.,  Enota Kranj. 

 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo  
Komisija soglaša s Sklepom o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v 
Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec 
d.o.o., Enota Kranj.  
 
Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 
 
 
 
 
7. SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CENE VZGOJNO-VARSTVENEGA 

PROGRAMA ZA GOSPODARSKO DRUŽBO BUAN D.O.O., PE ZASEBNI VRTEC POD 
MAVRICO 

 
Uvodno poročilo je podala Manja Vovk, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko:  

- Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za  

  gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico  

 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo  
Komisija soglaša s Sklepom o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za 
gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
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Sprejme se Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za 
gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico.  
 
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
 
 
 

 
8. SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE PROSTO OBLIKOVANE NAJEMNINE 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Stališča komisij: 
 
Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom o določitvi višine prosto oblikovane 
cene. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Boris Vehovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o določitvi višine prosto oblikovane najemnine.  
 
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
 
 
 
 
9. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA 
 
 
1. Janez Černe:  
- Kontaktirali so ga najemniki lokalov v starem Kranju in sicer imajo težave pri dostavi blaga v lokale. 

Nekateri najemniki imajo več kot deset dobaviteljev. Podal je pobudo, da se spremeni podrejeni akt 
odloku tako, da se najemnikom omogoči več PIN kod. Iz zdajšnje ureditve naj se najemnikom 
lokalov omogoči 10 PIN kod na teden.  

- Občina je pričela z izvajanjem del za parkirišče na Hujah. Dobil je informacijo, da občina nima 
gradbenega dovoljenja. Prosil je, da se mu v čim krajšem času posreduje scan tega gradbenega 
dovoljenja. 

 
2. Damjana Piškur:  
- Opozorila je na onesnaženost zraka v Kranju. Veliko pohodnikov na Jošta se pritožuje, da večkrat 

začutijo, da je zrak v tistem predelu zelo onesnažen in da težko dihajo. Zanima jih, kaj je posledica 
tega. Pred časom je bil redno ob sobotah in nedeljah zaznan grozen vonj, predvidevajo da je bil to 
izpust iz gumarske tovarne. Predlagala je, da se naredi analiza kvalitete zraka za cel Kranj.  

- Občanka jo je opozorila, da kanalizacija v Čirčah poteče gradbeno dovoljenje. Kar pa pomeni, da bi 

bilo potrebno spet pridobivati soglasja. Zanimalo jo je, kaj se dogaja oziroma ureja.  

 

3. Alenka Benčina:  

- Mestna občina Kranj v sodelovanju z gospodom Šarabonom v Goričah dela oporni zid, v smeri 

spodnje Goriče proti Veberju. Pri izdelavi se je uničilo cestišče. Zanimalo jo je, kako se bo to uredilo.  
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- V preteklosti je bila na Brdu pri Kranju avtobusna postaja za mestni avtobus. Sedaj sta dve postaji, 

in sicer ena v Predosljah in druga spodaj med Bobovkom in Brdom. Vprašala je, če je možnost 

postavitve avtobusne postaje pred vhodom v Protokolarni objekt Brdo.  

 

4. Mag. Barbara Gunčar:  

- Na Mlaki je prestavljena avtobusna postaja v »Nedeljsko vas«, naslednja pa je v Srakovljah. 

Prebivalci Mlake bi želeli imeti vsaj napis »Bus«, da avtobus lahko ustavi.  

- Na Planini pri Vrtcu Mojca imajo nekateri starši dovolilnice in vozijo otroke čisto do vhoda. 10 metrov 

stran je pa parkirišče, namenjeno parkiranju avtomobilov staršem otrok. Seveda ni prav, da peščica 

staršev pušča avtomobile pred vrati in tako onemogoča varen prehod za ostale otroke in starše. 

Predlagala je, da zadevo preveri redarska služba.  

 

5. Mag. Primož Terplan:  

- Iniciativa nosilcev poslovnih dejavnosti v mestnem jedru je poslala vsem sporočila. Z njimi se je 

sestal osebno. Nekateri podjetniki imajo težave zaradi svoje specifike dela in jim tudi upada promet. 

Opazil je problem pri vzpostavitvi kontakta z mestno upravo oziroma jih pošiljajo na neke uradnike, 

ki o tem nič ne vedo. Pozval je direktorico in vodja pristojnega urada, da zadevo uredijo in prosil, da 

se podjetnikom prisluhne in pomaga.  

 

Mag. Barbara Gunčar:  

- Podjetniki imajo težave in jim je treba prisluhniti. Stanovalci se pa zelo pohvalijo. 

 

6. Mag. Andrej Šušteršič:  

- Opozoril je, da parkomati nimajo osvetlitve, kar je še posebej moteče popoldan in zvečer. Prosil je, 

da se to uredi.  

- Na Orehku, na cesti proti Žabnici stoji šest jablan, starih mogoče celo 50 let. Stojijo na občinski 

zemlji. Predlagal je, da se pogleda, kaj se da storiti. Ali se jih ohrani, primerno obreže, ali pa odstrani, 

če ni mogoče nič storiti.  

- Na istem delu Orehka, na cesti proti Jeprci stoji avtobusna postaja. Predlagal je, da se tja namestita 

dva koša za smeti.  

 

7. Marjan Bajt:  

- Opazil je, da je avtobusi na liniji 8, ki poteka iz Kranja skozi Orehek do Mavčič, čez dan vozijo 

poredko. Vprašal je, kakšna je zasedenost te liniije, ali obstajajo evidence oziroma podatki o tem.  

 

Seja je bila zaključena ob 22.05 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Milena Bohinc 
 
        Boštjan Trilar 
        Župan 
 
 
 
 
 
 
        Boris Vehovec 
        Podžupan 
 
 
 


