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Sprejeti dnevni red 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.12.2016: 
 
 
1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.11.2016 ter poročila o izvršitvi 

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

službe linijskih prevozov v mestnem prometu – 2. obravnava 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj –

1. obravnava – predlog za skrajšani postopek 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter 

svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj – 1. obravnava – predlog za 
skrajšani postopek 

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

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

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

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

2
 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za 

leto 2017 
16. Pobuda za celovito analizo delovanja vrtcev v MOK 
17. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 
 
 
 
 
 
 
 
SPREJETI SKLEPI:  
 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 22. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23.11.2016 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Potrdi se zapisnik 22. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.11.2016 in poročilo o izvršitvi sklepov. 
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2. KADROVSKE ZADEVE  
 

A.  IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA OSNOVNA 

ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ 

 

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

imenujejo:  

1. Elizabeta Fon, Likozarjeva 23, Kranj 

2. Uroš Logonder, Senožeti 61, Zgornja Besnica 

3. Zoran Stevanović, Kocjanova ulica 32, Kranj 

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

 

 

B.  IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA LJUDSKA 

UNIVERZA KRANJ 

 

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

imenujeta:  

1. Boris Kozelj, Reševa 3a, Kranj 

2. Vlasta Sagadin, Župančičeva 39, Kranj 

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

 

 

C.  IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA ŠOLSKI 

CENTER KRANJ 

 

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

imenuje Mojca Dolinar, Trg Rivoli 7, Kranj. 

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

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Sanacija zemeljskih plazov na lokaciji Podblica in Javornik 
 
Iz sklada proračunske rezerve Mestne občine Kranj se odobri koriščenje dodatnih sredstev v višini 

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

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

plazu na lokaciji pred stanovanjskim objektom Javornik 35. 

 
B. Načrta razpolaganja z  nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016 - 

dopolnitev 
 
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 

2016. 

 
 
 
4. SPREMEMBA STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ – HITRI POSTOPEK  
 
Sprejme se Sprememba Statuta Mestne občine Kranj.  
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5. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2017 – 2. OBRAVNAVA 
 
AMANDMAJA:  

I. 

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

Predoslje:  

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

javne zavode se zmanjšajo za 10.000 EUR;  

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

transferi javnim zavodom / 40700001 Investicijski odhodki javnim zavodom se povečajo za 

10.000 EUR. 

 
II. 

1. za dodatno avtobusno linijo 80.000,00 eur: 

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

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

 Naziv postavke 230202 se preimenuje v Avtobusni prevozi. 
 

2. za subvencijo prve zaposlitve 100.000,00 eur: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

višini 25.000 eur: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
12. za sejnine dodatno 16.600,00 eur: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

SKLEPI:  

 

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

2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2017 do l. 2020. 
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2017. 
4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l.  
             2017. 
5. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2017. 
6. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2017. 
7. Sprejme se načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Kranj za l. 2017. 
8. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2017 z obrazložitvijo. 
9. Sprejme se razdelilnik  sredstev  krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l.  
             2017. 
10. Sprejmejo  se  kriteriji  za  delitev sredstev za redno vzdrževanje  občinskih cest, meteorne   
             kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin  
             izven mestnih krajevnih skupnosti za proračunsko leto 2017; 
11. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2017 se določijo v skupni višini 75.767,00 EUR  
             oziroma 191,33 EUR /svetnik/mesec. 
 

 

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

 

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

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

AMANDMAJA:  

 

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

gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu:  

Predlog sprememb in dopolnitev 16. člena Odloka se glasi: 

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

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

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

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

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

»šestega«.« 

 

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

gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu:  

Predlog sprememb in dopolnitev 29. člena Odloka se glasi: 

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

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

brezplačna.« 

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

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

besedno zvezo »petega in šestega«.« 

 

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

 

 

 

 
7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST 

V MESTNI OBČINI KRANJ –1. OBRAVNAVA – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj 

se sprejme po skrajšanem postopku.  
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 

občini Kranj.  
 

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

RAZSVETLJAVE TER SVETLOBNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA OBMOČJU MESTNE 
OBČINE KRANJ – 1. OBRAVNAVA – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
1. V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter 

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

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter 
svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj se sprejme po skrajšanem 
postopku.  

3. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne 
razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj. 

 
 
 
9. ODLOK O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI KRANJ – 

1. OBRAVNAVA  
 
Sprejme se Odlok o Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj v prvi 
obravnavi. 
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10. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJU – 1. OBRAVNAVA 

 
Sprejme se Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju v prvi obravnavi. 
 

 
 
11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM 

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

 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja PI 8 
– Planina vzhod. 
 

 
 
12. PRAVILNIK O SPODBUJANJU RAZVOJA STAREGA KRANJA ZA OBDOBJE 2017 – 2020 – 

PREDLOG  
 
1. Črta se 7. alineja 6. člena predloga Pravilnika o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 

2017 – 2020.  

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

spremembo. 

 

 
 
13. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V 

VRTEC 
 
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 
 
 
 
14. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2017 
 
Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni 
občini Kranj za leto 2017. 
 

 
 
15. SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA M

2
 KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V 

MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2017 
 
Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini 
Kranj za leto 2017. 
 

 
 
16. POBUDA ZA CELOVITO ANALIZO DELOVANJA VRTCEV V MOK 
 
Občinska uprava Mestne občine Kranj pripravi z ustreznimi zunanjimi strokovnjaki podrobno analizo 
prednosti in slabosti delovanja vrtcev, v okviru osnovnih šol in Kranjskih vrtcev na območju Mestne 
občina Kranj. 
 

 

 



8 

 

 
17. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 
 
 
Stroka naj določi, kako velik vrtec potrebujemo. Glede na mnenje stroke naj uprava Mestne občine 
Kranj pripravi prostorske in tehnične zahteve ali idejno zasnovo za nov vrtec v Zgornjih Bitnjah. Objavi 
se poziv promotorjem za javno-zasebno partnerstvo za izgradnjo novega vrtca v Zgornjih Bitnjah. 
Uprava Mestne občine Kranj naj izvede poziv promotorjem najkasneje do konca februarja 2017. 
 

 
 


