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Številka:    900-15/2018-(52/04) 
Datum:      19. 9. 2018 
 
        
Zadeva:   Sprejeti sklepi 
Zveza:  40. seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 19. 9. 2018 
 
 
SPREJETI DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnika 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20. 6. 2018 ter poročilo o 

izvršitvi sklepov  
2. Premoženjske zadeve  
3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2019 – osnutek 
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka 

pri Kranju – druga obravnava 
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje OPPN za EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju – osnutek – predlog za skrajšani postopek 
6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 

(Stanovanjska soseska Ob Savi) – druga obravnava 
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje z oznako KR SA 2 Kranj Sava – druga 

obravnava 
8. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne 

službe v Mestni občini Kranj – osnutek 
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v 

območju Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju– osnutek – predlog za skrajšani postopek 
10. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni 

občini Kranj na področju ginekologije in porodništva – osnutek – predlog za skrajšani postopek 
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni 

občini Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek 
12. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj – uradno prečiščeno 

besedilo 
13. Potrditev koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno – zasebnega partnerstva za izgradnjo 

telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja 
14. Predlogi za podelitev nagrad in priznanj Mestne občine Kranj za leto 2018 
15. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:mok@kranj.si
http://www.kranj.si/


2 | 8 

 

SPREJETI SKLEPI:  
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 39. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 20.6.2018 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
 

Potrdi se zapisnik 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20.6.2018 ter poročilo o izvršitvi 
sklepov. 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 

 
2. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
 
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 Stražišče parcela 924/46 (ID 

4688899) 
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2131 Stražišče 
parcela 924/46 (ID 4688899). 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
 
B. Ukinitev statusa javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2100 Kranj parcela 446/1, 446/3, 

446/4, 446/5 in 446/7 
 
Predlagani sklep ni bil sprejet.  
 
 
C. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 72/17 k.o. 2135 Drulovka 
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 72/14 k.o. 2135 – 
Drulovka. 
 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 
 
 
D. Načrt razpolaganja z nepremičnim  premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018 - dopolnitev 
 
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 
2018 s tem, da se iz dopolnitve črta stavbno zemljišče nepremičnine parc. št. 657/5 k.o. 2139 Mavčiče in 
nepremičnine parc. št. 657/4 k.o. Mavčiče. 
 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 
 
 
E. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem 
 
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem v skladu z 
določili 29. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 
34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14). 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
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F. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni 

občini Kranj 
 
Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni 
občini Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 
 
G. Predlog prerazporeditve sredstev za izvedbo 
 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 se za potrebe povečanja sredstev na NRP 40600031 LN 
Britof - Voge opravi sledeča prerazporeditev: 
iz: 
NRP 40600153 Križišča in krožišča, proračunske postavke 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 39.400,00 EUR 
na: 
NRP 40600031 LN Britof - Voge, proračunsko postavko 230804 ZN Britof – Voge - zemljišča, podkonto 
420600 Nakup zemljišč v višini 39.400,00 EUR. 
 
Sprejeto soglasno (33 PRISOTNIH: 33 ZA). 
 
 
H. Odprtje novega NRP energetske sanacije – tehnološki ukrepi in uskladitev NRPjev 
 
V proračun Mestne občine Kranj se na NRP Energetske sanacije – tehnološki ukrepi, na proračunsko 
postavko  141002 obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 
prerazporedijo sredstva v skupni višini 178.480 EUR kot sledi: 

- 16.500 EUR iz NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja, proračunske postavke 231001 
energetska zasnova Kranja, konta 402199 drugi posebni material in storitve,  

- 70.000 EUR iz proračunske postavke 230202 avtobusni prevozi, konta 402399 drugi prevozni in 
transportni stroški, 

- 15.000 EUR iz proračunske postavke 170402 socialno podjetništvo, konta 410299 druge 
subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, 

- 5.000 EUR iz proračunske postavke 231023 pogrebna in pokopališka dejavnost, konta 402199 
drugi posebni material in storitve, 

- 10.000 EUR iz NRP 40700119 OŠ Stražišče - telovadnica, proračunske postavke 111001 investicije 
in investicijski transfer - izobraževanje, konta 420802 Investicijski inženiring, 

- 4.000 EUR iz NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, proračunske postavke 
111001 investicije in investicijski transfer - izobraževanje, konta 402006 Stroški oglaševalskih 
storitev in stroški objav, 

- 6.000 EUR iz NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, proračunske postavke 
111001 investicije in investicijski transfer - izobraževanje, konta 402099 Drugi splošni material in 
storitve, 

- 14.000 EUR NRP 40718046 Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja, 
proračunske postavke 111001 investicije in investicijski transfer - izobraževanje, konta 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 

- 4.000 EUR iz NRP 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj, proračunske 
postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški 
objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano, proračunske 
postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški 
objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica, proračunske 
postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški 
objav, 
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- 4.000 EUR iz NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina, proračunske postavke 141002 
obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar, proračunske postavke 141002 
obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko – PŠ Trstenik, proračunske 
postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški 
objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca, proračunske postavke 141002 
obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja, proračunske postavke 
141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 4.000 EUR iz NRP 40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa, proračunske postavke 141002 
obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 1.000 EUR iz NRP 40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek, proračunske postavke 141002 
obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 500 EUR iz NRP 40718047 Energetska sanacija vrtca Živ Žav, proračunske postavke 141002 
obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 

- 480 EUR iz NRP 40718048 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča, proračunske 
postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški 
objav. 

 
 
Na 36. seji Mestnega sveta MO Kranj se sprejeti sklepi, povezani z uskladitvijo projektov celovitih 
energetskih sanacij, dopolnijo z naslednjimi sklepi:  

- na NRP 40718033 Energetska sanacija vrtca Najdihojca, proračunsko postavko  141002 obnovljivi 
viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporejena sredstva v 
višini  106.114 se razmeji tako, da  59.005 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa 
predstavlja javna sredstva.  

- na NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko PŠ Trstenik, proračunsko postavko  
141002 obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 
prerazporejena sredstva v višini  14.760 EUR se razmeji tako, da  8.207 EUR predstavlja sredstva 
koncesionarja, preostanek pa predstavlja javna sredstva. 

- na NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar, proračunsko postavko  141002 obnovljivi 
viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporejena sredstva v 
višini  99.005 EUR se razmeji tako, da  55.052 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek 
pa predstavlja javna sredstva. 

- na NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina, proračunsko postavko  141002 obnovljivi viri 
energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporejena sredstva v višini  
74.927 EUR se razmeji tako, da  41.663 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa 
predstavlja javna sredstva. 

- na NRP 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica, proračunsko postavko  
141002 obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 
prerazporejena sredstva v višini  136.963  EUR se razmeji tako, da  76.158 EUR predstavlja 
sredstva koncesionarja, preostanek pa predstavlja javna sredstva. 

- na NRP 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča, proračunsko postavko  141002 
obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, prerazporejena 
sredstva v višini  59.634  se razmeji tako, da  33.160 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, 
preostanek pa predstavlja javna sredstva. 

 
Sprejeto soglasno (33 PRISOTNIH: 33 ZA). 
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3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2019 – OSNUTEK 
 
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 z obrazložitvami – osnutek. 
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2019 do l. 2022 – osnutek. 
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2019 – 1. obravnava. 
4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2019 – 

osnutek. 
5. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2019 – osnutek. 
6. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2019 – osnutek. 
7. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2019 z obrazložitvijo – osnutek. 
8. Sprejme se razdelilnik  sredstev  krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l. 2019. 
9. 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 2019; 

10. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2019 se določijo v skupni višini 78.376,00 EUR  
oziroma 197,919 EUR /svetnik/mesec. 

11. Za financiranje političnih strank se v l. 2019 nameni 85.000,00 eur.  
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 
 
 
4. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE EUP Z OZNAKAMI ML 

7/1-13 MLAKA PRI KRANJU – DRUGA OBRAVNAVA 
 
 
AMANDMA:  
 
Dopolni se 31. člen (etapnost izvedbe) Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje z 
oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju tako, da se glasi: 
 
»OPPN območja ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju se izvaja v več etapah, ki so medsebojno neodvisne glede na 
časovno zaporedje. Vsaka skupina stavb in prometnica predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela 
etape, ki predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape, oziroma, v kolikor je to za koncept urejanja 
nujno tudi predhodno, je treba izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah ter 
eventualno potrebne omilitvene ukrepe določene s tem odlokom. Celovite omilitvene ukrepe v zvezi z 
ureditvijo Mlaškega potoka je potrebno izvesti najkasneje oz. hkrati z izvedbo primarnih vodov 
gospodarske javne infrastrukture in prometnic v območju funkcionalnih celot, ki so neposredno vezane 
na Mlaški potok. Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in 
delovnega okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v posebnem delu projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
 
Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah izgradnje 
poslovnega kompleksa, ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh 
zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.« 
 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 23 ZA). 
 
Sprejme se predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 
7/1-13 Mlaka pri Kranju v drugi obravnavi s sprejetim amandmajem. 
 
Sprejeto z večino navzočih članov sveta (23 PRISOTNIH: 18 ZA, 5 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
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5. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA ZA OBMOČJE OPPN ZA EUP ML 7/1-13 MLAKA PRI KRANJU – OSNUTEK – PREDLOG ZA 
SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
1. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje OPPN za EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.  
 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
2. Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje OPPN za EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranj.  
 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
 
6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 6/2 

(STANOVANJSKA SOSESKA OB SAVI) – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 
(Stanovanjska soseska Ob Savi) – druga obravnava. 
 
Sprejeto z večino navzočih članov sveta (19 PRISOTNIH: 17 ZA, 2 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
 
 
7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE Z OZNAKO KR SA 2 

KRANJ SAVA – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Sprejme se predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje z oznako KR SA 2 
Kranj Sava. 
 
Sprejeto z večino navzočih članov sveta (19 PRISOTNIH: 18 ZA, 1 PROTI, 0 NEOPREDELJENIH). 
 
 
8. ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNE 

DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK 
 
Sprejme se Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v Mestni občini Kranj – osnutek. 
 
Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 
 
 
 
9. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAZGLASITVI KULTURNIH SPOMENIKOV 

LOKALNEGA POMENA V OBMOČJU ŠEMPETRSKE GRAŠČINE V STRAŽIŠČU PRI KRANJU– OSNUTEK – 
PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v 

območju Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju se sprejme po skrajšanem postopku.  
 
Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 
 
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 

pomena v območju Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju.  
 
Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 
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10. ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI 
DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ NA PODROČJU GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA – OSNUTEK 
– PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
1. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni 

občini Kranj na področju ginekologije in porodništva se sprejme po skrajšanem postopku.  
 

Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 

2. Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v 
Mestni občini Kranj na področju ginekologije in porodništva.  

 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
 
 
11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH 

DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni 

občini Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.  
 

Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 
dejavnosti v Mestni občini Kranj.  

 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
 
 
12. ODLOK O ENKRATNEM DENARNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V MESTNI OBČINI KRANJ – 

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 
 
Sprejme se Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj – uradno 
prečiščeno besedilo (UPB-1). 
 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
 
 
13. POTRDITEV KONCESIJSKE POGODBE ZA IZVEDBO PROJEKTA JAVNO – ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

ZA IZGRADNJO TELOVADNICE, ŠESTIH UČILNIC IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA PRI OŠ STANETA 
ŽAGARJA 

 
 
Sprejme se predlog koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno – zasebnega partnerstva za izgradnjo 
telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja in odobri njena sklenitev po 
zaključku postopa izbora javno-zasebnega partnerstva. 
 
Sprejeto z večino navzočih članov sveta (18 PRISOTNIH: 16 ZA, 1 PROTI, 1 NEOPREDELJENIH). 
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14. PREDLOGI ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2018 
 
 
1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2018 prejme  

  gospod Andrej Babič 
- za prispevek k razvoju družbenega okolja in prepoznavnosti Kranja 

 
2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2018 prejme 

 gospod Vili Breznik 
- za pomoč uporabnikom zdravstvenih storitev 

 
3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2018 prejmeta 

 gospod Andraž Muljavec 
- kot fotograf za doprinos k prepoznavnosti Kranja 

 
 Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče 

- ob 110-letnici delovanja 
 

4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2018 prejmejo 

 Kulturno društvo Pihalni orkester Mestne občine Kranj 
- ob 120-letnici za doprinos h glasbeni kulturi   

 
 gospod Iztok Škofic  

- za uvajanje novih tehnologij na področju informiranja 
 

 Rastislav Rastko Tepina 
-  za prispevek na področju kulture in za prepoznavnost lajnarjev 

 
5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2017 prejme 

 Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj 
- ob 50. obletnici razvoja izjemno kakovostnega zborovskega petja  

 
Sprejeto soglasno (18 PRISOTNIH: 18 ZA). 
 
 
 
15. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
1. Do na mestnem svetu sprejete celostne podobe in vsebinske rešitve območja tako imenovane Mini 

tržnice na Planini 1, parcelna številka 182/1 k.o. Huje, se ne sme sklepati novih najemnih pogodb za 
omenjeno zemljišče.  

2. Mestna uprava naj takoj sproži postopek v zvezi z izvrševanjem najemnih pogodb oziroma izredne 
odpovedi za najemnike, ki kršijo določila najemnih pogodb. 

 
Sprejeto z večino glasov članov sveta (18 NAVZOČIH: 16 ZA, 0 PROTI, 2 NEOPREDELJENA).  
 
 
 


