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

Sprejeti dnevni red 27. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 19.4.2017:
1. Potrditev zapisnika 26. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.3.2017 ter poročila o izvršitvi
sklepov
2. Kadrovske zadeve
3. Premoženjske zadeve
4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine
Kranj – sprememba št. 1 – skrajšan postopek
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine
Kranj – spremembe št. 2 – hiter postopek
7. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj - druga obravnava
8. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju
dela Mestne občine Kranj – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in
nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom
drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov
10. Poslovni rezultati javnih zavodov za leto 2016
11. Predlog sklepa Mestnega sveta MOK za ohranitev kranjske porodnišnice in njenega obstoječega
programa v Kranju
12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

SPREJETI SKLEPI:
Pravilen naslov odloka je »Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj, ki se uporablja v
prvi obravnavi in v drugi obravnavi.

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 26. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 22.3.2017 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
Potrdi se zapisnik 26. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.3.2017 ter poročilo o izvršitvi sklepov.

2. KADROVSKE ZADEVE
A. Imenovanje nadomestnega člana Statutarno pravne komisije
1. Radku Kojadinu z dne 17.3.2017 preneha funkcija člana Statutarno pravne komisije.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Mestnem svetu Mestne občine Kranj.
2. Za člana Statutarno pravne komisije se imenuje Dušan Josevski.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Mestnemu svetu Mestne občine Kranj in velja do
izteka mandata dosedanji sestavi Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
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B. Imenovanje predstavnikov v Svet javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj
V Svet javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj se kot predstavniki Mestne občine Kranj
imenujejo:
1. Drago Corn
2. Blaž Medja
3. Albin Traven
Mandat imenovanih traja štiri leta.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu.

C. Imenovanje predstavnikov v Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj
V Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj se kot predstavniki Mestne občine Kranj imenujejo:
1. Mateja Debeljak
2. Nada Pantelič
3. Igor Velov
4. Smiljana Vončina Slavec
Mandat imenovanih traja štiri leta.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu.

D. Imenovanje predstavnikov v Svet javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj
V Svet javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj se kot predstavniki Mestne občine Kranj imenujejo:
1. Joško Koporec
2. Alenka Primožič
3. Peter Šalamon
4. Drago Štefe
Mandat imenovanih traja štiri leta.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu.

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Predlog poravnave v odprtih zadevah z družbo Dovrtel d.o.o.
Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša, da Mestna občina Kranj sklene poravnavo v pravdni zadevi
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. I Pg 583/2015 in pravdni zadevi Okrožnega sodišča v Kranju opr.
št. I Pg 215/2015, tako da se v obeh odprtih zadevah poravna v skupnem znesku 1.100.000 eur in sicer
v dveh obrokih, tako da Mestna občina Kranj plača prvi obrok v višini 500.000 eur v letu 2017, pri čemer
se sredstva za plačilo zagotovijo s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije in drugi obrok v
višini 600.000 eur v letu 2018, hkrati pa soglaša z umikom revizije v postopku opr. št. I Pg 583/2015.
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B. Kazenska in odškodninska odgovornost Mohorja Bogataja v zadevi Dimnikarstvo Dovrtel d.
o. o. – NADALJEVANJE RAZPRAVE
Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša, da Mestna občina Kranj ne začne postopka ugotavljanja
kazenske in odškodninske odgovornosti zoper nekdanjega župana Mestne občine Kranj, Mohorja
Bogataja zaradi odpovedi koncesijske pogodbe Dimnikarstvu Dovrtel, d.o.o.

C.Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1257/2
Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parcelna številka 1257/2 k.o. 2100 – Kranj.

4. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016
1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016.
2. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2016.
3. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2016.

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM
NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ – SPREMEMBA ŠT. 1 – SKRAJŠAN POSTOPEK
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj
– sprememba št. 1 – se obravnava in sprejema po skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne
občine Kranj – sprememba št. 1.

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM
NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ – SPREMEMBE ŠT. 2 – HITER POSTOPEK
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne
občine Kranj – spremembe št. 2.

7. ODLOK O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ - DRUGA
OBRAVNAVA
1. Amandma k 2. členu:
V prvem odstavku se v točki 7 doda nov drugi stavek z naslednjim besedilom: »Dovoljenje mora biti
nameščeno v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z
zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.«
V prvem odstavku se v točki 18 doda nov drugi stavek z naslednjim besedilom: »Parkirna dovolilnica
mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro
vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.«
V prvem odstavku se doda nova 24. točka, ki uvaja pojem »souporaba avtomobila« z naslednjim
besedilom: »24. souporaba avtomobila je storitev, ki jo nudi gospodarska družba, kjer ponudnik nudi
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storitev souporabe vozil drugim uporabnikom preko mobilne aplikacije na način, da uporabnik rezervira,
aktivira in opravi plačilo storitve preko aplikacije.
Dosedanja 24. točka postane 25. točka in 25. točka se spremeni v 26. točko.
2. Amandma k 8. členu:
V drugem odstavku se točka 16 spremeni v točko 18.
3. Amandma k 19. členu:
V peti alinei se besedilo »deljene uporabe osebnega«, zamenja z besedo »souporabe«.
4. Amandma k 29. členu:
V šestem odstavku se pred besedo »vozila«, doda beseda »motorna«.
5. Amandma k 32. členu:
V četrtem odstavku se doda za zadnjim stavkom nov stavek: Dovoljenje mora biti nameščeno v vozilu
na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila
skozi vetrobransko steklo.
Dodajo se novi 5., 6., 7. in 8. odstavek v naslednjem besedilu:
(5) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa dovoljenega za parkiranje z
namenom, da se podaljša čas parkiranja, ni dovoljena.
(6) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljeno.
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega
člena.
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira v nasprotju s petim ali sedmim
odstavkom tega člena.
6. Amandama k 34. členu:
Dodata se nov tretji in četrti odstavek v naslednjem besedilu.:
» (3) Za upravičenca iz 16. člena tega odloka, ki ima stalno ali začasno prebivališče v območju za pešce
je na območjih za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in na območju za pešce z omejenim
lokalnim prometom dovoljeno ustavljanje motornih vozil za vstop in izstop potnikov. Na območjih za
pešce s popolno prepovedjo motornega prometa lahko upravičenec ustavi le za čas, ki je nujno potreben
za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja. Za upravičenca po tem odstavku se
šteje tudi oseba iz petega odstavka 16. člena tega odloka.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z tretjim odstavkom tega
člena.«
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
7. Amandma k 40. členu:
V tretji alinei se za besedo »lastnik« dodata besedi »in najemnik«
8. Amandma k 43. in 44. členu:
V 43. in 44. členu se globa 400 eur spremeni z globo 300 eur.

AMANDMAJI MESTNEGA SVETNIKA JANEZA ČERNETA:
1. Amandma k 3. členu
Črta se 3. odstavek 3. člena odloka.
SKLEP:
Sprejme se Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj s sprejetimi amandmaji.
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8. ODLOK O NAČINU IZVAJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S
TOPLOTNO ENERGIJO NA OBMOČJU DELA MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA OBRAVNAVA
– PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK
1. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju
dela Mestne občine Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na
območju dela Mestne občine Kranj.

9. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN PLAČILIH
OBČINSKIM FUNKCIONARJEM IN NAGRADAH ČLANOM SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI,
ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOM DRUGIH OBČINSKIH
ORGANOV, IN O POVRAČILIH STROŠKOV
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim
funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta
ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov.

10. POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2016
1. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2016,
katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj.
2. Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad
odhodki v javnih zavodih: Gorenjski muzej v višini 21.574 €, Prešernovo gledališče Kranj v višini
4.000 €, Mestna knjižnica Kranj v višini 29.676 €, Zavod za šport Kranj v višini 115.608 €, Ljudska
univerza Kranj v višini 8.896 €, Gasilsko reševalna služba Kranj v višini 33.510 €.
3. Javni zavod Kranjski vrtci, ki je v letu 2016 ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini
53.706,62€, bo kril izgubo iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 in 2018.
4. Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki je v letu 2016 ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini
76.922 €, bo kril izgubo iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

11. PREDLOG SKLEPA MESTNEGA SVETA MOK ZA OHRANITEV KRANJSKE PORODNIŠNICE
IN NJENEGA OBSTOJEČEGA PROGRAMA V KRANJU
Mestni svet Mestne občine Kranj podpira nujnost ohranitve samostojnosti in vodstva Bolnišnice za
ginekologijo in porodništvo Kranj na dosedanji lokaciji v Kranju, najmanj v obsegu trenutnega programa,
tako na primarnem kot na sekundarnem nivoju.

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