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Sprejeti dnevni red 11. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.11.2015: 
 
 
1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.10.2015 in poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve 
4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 – 1. obravnava 
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju – 1. obravnava 
6. Dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega 

gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran – 1.  obravnava 
7. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega 

gospodarstva Zmrzlikar in preselitev kmetijskega gospodarstva Krt – 1. obravnava 
8. Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2015 
9. Poročilo o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj – Kranj 
10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 
 
 
 
 
 
 
SPREJETI SKLEPI: 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 10. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 21.10.2015 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 

1. Potrdi se zapisnik 10. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.10.2015 in poročilo o izvršitvi 
sklepov. 

 
2. Svet Mestne občine Kranj  je bil seznanjen z namenom Ministrstva za notranje zadeve RS, da bi 

začasno ali trajno namestili migrante na območju Mestne občine Kranj  ali v njeni bližini. 
 

3. Svet Mestne občine Kranj  zaradi varnostnih in razvojnih razlogov takim namenom nasprotuje in 
v imenu občank in občanov pričakuje, da bo to stališče upoštevano.  

 

 
 
2. KADROVSKE ZADEVE  
 
A. Potrditev mandata članu Sveta Mestne občine Kranj 
 
Ignacu Vidmarju se potrdi mandat za člana Sveta Mestne občine Kranj. 
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B. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ico Dijaškega in študentskega doma Kranj 

 
Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Juditi Nahtigal in kandidatu Jožetu Povšinu k 

imenovanju za ravnatelja/ico Dijaškega in študentskega doma Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je 

posredoval svet zavoda, je razvidno, da sta se kandidata prijavila v  zakonitem roku na razpisano 

delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujeta  vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno 

opravljala dela in naloge ravnatelja/ice Dijaškega in študentskega doma Kranj. 

 

 
 

C. Mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Stražišče Kranj 

 
Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatu Pavlu Srečniku k imenovanju za ravnatelja 

Osnovne šole Stražišče Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da se je 

kandidat prijavil v  zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjuje vse 

zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljal dela in naloge ravnatelja Osnovne šole 

Stražišče Kranj.  

 

 

 

D. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje 

 

1. Jožefu Rozmanu zaradi odstopa z dnem 7.10.2015 preneha funkcija člana Komisije za 

medobčinsko in mednarodno sodelovanje. 

 

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

 

2. Za članico Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje se imenuje Helena Sitar, 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.  

 
 
 
E. Predlog kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Kranju 
 
Svet Mestne občine Kranj kot predstavniški organ Mestne občine Kranj predlaga, da se za sodnike 
porotnike Okrožnega sodišča v Kranju za novo mandatno obdobju imenujejo naslednji kandidati:  
 

1. Bogataj Urška Ulica Janeza Puharja 8, Kranj 

2. Boštjančič Stanislav Podrovnik 81, Zg. Besnica 

3. Curanović Franjo Pot na Jošta 16a, Kranj 

4. Dolenc Irena Zg. Bitnje 205a, Žabnica 

5. Dolinar Mojca Trg Rivoli 7, Kranj 

6. Gorenc Košir Saša Gučeva ulica 2, Kranj - za mladoletniške prestopke 

7. Jenko Beti Begunjska ulica 7, Kranj 

8. Kleč Kancijanila Pod gozdom 8, Zg. Besnica 

9. Kocijančič Tatjana Šorlijeva ulica 33, Kranj 

10. Kocjanc Fajfar Damjana Cesta 1. maja 21, Kranj 

11. Kostadinova Monika Ulica Juleta Gabrovška 21, Kranj 

12. Kozelj Boris Reševa ulica 3a, Kranj 

13. Lenardič Viktorija Šorlijeva ulica 10, Kranj 
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14. Mrak Jana Hrastje 51, Kranj 

15. Ostojić Snježana Golniška cesta 81, Kranj 

16. Peric Damijan Zasavska cesta 7a, Kranj 

17. Pisovec Luka Na Vidmu 18, Zg. Besnica 

18. Piškur Damjana Zlato polje 3d, Kranj - za mladoletniške prestopke 

19. Potočnik Romana Golnik 153, Golnik - za mladoletniške prestopke 

20. Prezelj Rožle Partizanska cesta 10e, Kranj 

21. Rakar Janez Skokova ulica 4, Kranj 

22. Ribnikar Jožica Mlakarjeva ulica 22, Kranj 

23. Rozman Jožef Šorlijeva ulica 8, Kranj 

24. Ržen Sandi Cesta 1. maja 61, Kranj 

25. Skalar Karla Zoisova ulica 48, Kranj 

26. Šalamon Roman Ulica Lojzeta Hrovata 5, Kranj 

27. Tatjana Trilar Stražiška ulica 41, Kranj 

28. Vasič Nebojša Zoisova ulica 3, Kranj 

29. Zevnik Metka Storžiška ulica 4, Kranj 

30. Zorko Darko Zariška ulica 28, Kranj 

31. Zukanovič Mateja Pot v Bitnje 6, Kranj 

32. Zupan Neža Gogalova ulica 7, Kranj 
 
 
Vsi predlagani kandidati so predložili podpisano pristopno izjavo s prilogami.  
 
Svet Mestne občine Kranj za zgoraj navedene kandidate daje pozitivno mnenje za opravljanje funkcije 
sodnika porotnika.  
 
 

 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
 
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1030/1, k.o. Kranj 
 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine parc. št. 1030/1, k.o. 2100 – 

Kranj.  

 

 
B. Predlog o prerazporeditvi sredstev 
 
Svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano prerazporeditvijo in predlogom, da se v letošnjem letu 

izvede del ureditve prostora za raztros pepela na Kranjskem pokopališču.  

 

 

C. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno-izobraževalnih zavodih Mestne občine 
Kranj 

 
Posamezni javni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Kranj in je prejel predloge dolžnikov 

za sklenitev dogovora o odpustu dolga, upravičencem po 2. členu Zakona o pogojih za izvedbo 

ukrepov odpusta dolgov odpiše dolg iz naslova neplačila šolske prehrane oz. vrtca v celoti. Mestna 

občina Kranj za ta namen sredstev ne bo zagotovila.  
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4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016 – 1. OBRAVNAVA 
 
1. Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 z obrazložitvami. 

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

3. Sprejme se osnutek kadrovskega načrta za l. 2016. 

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

kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2016 

5. Sprejme se osnutek programa pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2016. 

6. Sprejme se osnutek finančnega načrta stanovanjskega sklada za l. 2016 z obrazložitvijo. 

7. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l. 2016.  

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 2016. 

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

oziroma 192,47 EUR/svetnik/mesec. 

 

 
 
5. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU AVTOBUSNI TERMINAL V 

KRANJU – 1. OBRAVNAVA 
 
Obravnava te točke dnevnega reda se preloži na eno prihodnjih sej mestnega sveta. 
 
 
 
6. DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KNEZ IN KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA NASTRAN – 1.  OBRAVNAVA 

 
Sprejme se dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev 

kmetijskega gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran – prva obravnava.  

 
 
 
7. DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ZMRZLIKAR IN PRESELITEV 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KRT – 1. OBRAVNAVA 

 
Sprejme se dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev 

kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt – prva obravnava.  

 

 
 
8. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015 
 
1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2015  prejme  

 gospod dr. Peter Vencelj 
- vse svoje bogato aktivno obdobje je prevzemal in uspešno izvajal odgovorne naloge tako 

na državni kot na lokalni ravni, na političnem in civilno družbenem področju, 
- njegovo delo posega na področja znanosti, politike in kulture, vzpostavljanje države in 

vodenja lokalne samouprave, povezovanje slovenstva in meddržavnega sodelovanja, 
- v širši slovenski javnosti in med Slovenci v zamejstvu in posvetu je danes eden  najbolj 

opaženih in najzaslužnejših občanov Kranja, s svojim delom je podal neprecenljiv 
prispevek za skupno dobro naše države in mesta Kranja; 
 

2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2015  prejme 
 Klub OpenLab – društvo za razvoj inovativnih idej 
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- za soustvarjanje spodbudnega okolja za mlade, kjer delujejo po načelu »mladi za mlade«, 
ustvarjajo multimedijske vsebine, nagrajujejo samoiniciativnost in ustvarjalnost, 
omogočajo mentorsko pomoč pri seminarskih in maturitetnih nalogah, razvijajo osnove 
spletne in mobilne aplikacije ter delavnice, predavanja, poletne šole, tečaje, predstavitve, 
tehnološke večer in nagradne tečaje, 

- namen je omogočiti mladim dostop  do ustvarjalnega okolja, kjer lahko eksperimentirajo, 
raziskujejo, pridobivajo nova znanja in začnejo razmišljati o svoji karieri in prihodnosti, 

- Open Lab ni le druženje in razglabljanje o tehniki, ampak je resnično vgrajen v ekosistem 
talentov Kranja in Gorenjske, kar omogoča prepoznavanje potencialnosti ter genialnosti 
mladih, rdeča nit je spodbujanje samoiniciativnosti  in ustvarjalnosti, ki na ta način 
predstavlja mladinski center sodobnih tehnologij v Kranju; 
 
 

3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2015 prejmejo 
 gospod Tone Kristan 

- za organizacijo in vodenje »Združenja žrtev okupatorjev 1941-1945 Kranj«, ki ohranja 
spomin na trpljenje slovenskih izseljencev med drugo svetno vojno, 

- za organizacijo in vodenje Vseslovenske civilne pobude »Dimnik«, ki si prizadeva za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin potrošnikov dimnikarskih storitev in 
se zavzema za vzpostavitev  svobodne konkurence med ponudniki teh storitev; 
 

 gospod Zvone Korenčan za vidnejše dosežke kot so: 
- razvoj vrvne tehnike, ki je postala osnovna tehnika gorskih reševalcev, ki jo porabljajo 

tudi druge reševalne službe, gasilci, vodniki reševalnih psov in drugi ter razvoj vrvne 
zavore, 

- sodelovanje pri izdelavi učbenikov za gorske reševalce, številne generacije 
reševalcev, ki so pri njem opravljali izpit za člane in inštruktorje GRZS, 

- eno najbolj prepoznavnih imen v GRZS, ki so v zadnjih 40 letih pripomogli, da sta 
današnji visok nivo znanja ter številna uspešna in zelo zahtevna reševanja reševalcev 
naše GRS primerljiva z najbolj  razvitimi reševalnimi službami drugih alpskih dežel.  
 

 Kegljaški klub Triglav Kranj 
- kot  eden izmed najtrofejnejših športnih klubov v Sloveniji,  saj so v sezoni 2014/2015 

nanizali fenomenalne rezultate, predvsem za 2. mesto moške ekipe v Evropskem 
pokalu, 

- za dosežke, ki so  sad več kot 10-letnega dela kluba in uspeh generacije ter hkrati prvi 
klubski mednarodni uspeh z veliko vrednostjo  tudi na državni ravni, saj je to prva 
moška ekipa v Sloveniji, ki je po desetletju neuspehov osvojila kolajno na klubskih 
ekipnih pokalih, 

- njihovi kegljači so pomemben del reprezentance Slovenije; 
 

 gospod Jože Bizovičar 
- za  dolgoletno 20-letno delo, predanost  in organizacijo  raznoraznih prireditev na 

področju kulture in glasbe v Mestni občini Kranj, 
- zato, da je navdih in steber za vse, ki želijo nekaj organizirati v Kranju, za  dragocene 

prve izkušnje in nastope mu je lahko hvaležna praktično vsaka glasbena skupina iz 
Mestne občine Kranj, 

- za dvig kvalitete kulturnega dogajanja v naši občini; 
 

 
4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2015 prejmejo 

 AURIS – Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko  
- za dolgoletno neposredno delo  z uporabniki z okvaro sluha, s katero se sooča 

približno 10% populacije vseh generacij in neprekinjeno kvalitetno izvajanje posebnih 
psihosocialnih programov ter vztrajno ozaveščanje javnosti o nevidni invalidnosti je 
nedvomno odločilno pripomoglo tudi k priznanju človekovih pravic gluhih, k njihovi 
integraciji v izobraževanju in družbenem okolju, k priznanju njihovega človeškega 
dostojanstva in kljub raznolikosti k razvijanju sožitja v družbi tako na lokalnem kot tud i 
državnem nivoju; 
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 Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, 
- ki s sistematičnim zbiranjem  in strokovnim obravnavanjem umetnin uresničuje 

zastavljeno poslanstvo, v svojih razstavnih prostorih pridobiva dela nagrajenih 
umetnikov, 

- organizirali so preko 73 razstav prejemnikov Prešernove nagrade in nagrade 
Prešernovega sklada s področja likovne umetnosti, oblikovali so stalno zbirko likovnih 
del, ki obsega 560 umetniških del 83 Prešernovih nagrajencev in nagrajencev 
Prešernovega sklada s področja likovne umetnosti, 

- odpirajo nova razstavišča, se povezujejo s šolami (pomembna pedagoška vloga), 
organizirajo predavanja vidnih strokovnjakov s področja likovne umetnosti;  

- s svojim delom in vsebinami bogatijo likovna dogajanja v Mestni občini Kranj; 
 

 gospod Jože Šenk 
- za  60-letno predano delo folklori in 37-letno delo v folklorni skupini ISKRAEMECO, kjer je 

strokovni in umetniški vodja, mentor in koreograf od nastanka do danes, 
- za aktivno raziskovalno in izobraževalno delo na področju glasbe in plesa, s katerim 

bogati slovenski in svetovni kulturni prostor, predvsem za delo z dijaki, študenti ter ostalo 
mladino iz Kranja in širše okolice; 

 
 
5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2015 prejme 

 gospod Boštjan Gunčar za vidnejše dosežke kot so: 
- preko 40 samostojnih razstav, vodja Galerije Planika od leta 2009,  
- leta 1999 je organiziral prvo razstavo fotografij pod vodo v Kranjskem zimskem 

bazenu, vodil fotografske šole, tečaje in organizacijo regijskega fotografskega 
srečanja  v sklopu CKD-ja, 

- več prvih nagrad na mednarodnih fotografskih razstavah v Avstriji, Italiji…  
- 35 let aktivnega dela na fotografskem področju ljubiteljske kulture na območju občine 

in regije, prejemnik regijskega jubilejnega priznanja JSKD RS Območna izpostava 
Kranj in Koordinacija za Gorenjsko za življenjsko delo na področju fotografije. 

 
 
 
 
9. POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTOV GORKI IN VODOVOD BAŠELJ – KRANJ 
 
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom pred zaključkom projekta GORKI – 2. sklop (faza 

1) (november 2015) in Poročilom ob zaključku projekta Izgradnja vodovodnega omrežja Bašelj – Kranj 

(november 2015). 

 

 
 
10. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 
 
 

 
 


