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Z A P I S N I K 

 

 

 

21. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 02. 12. 2020 ob 16.00 uri na daljavo. 

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

Navzoče mestne svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Lea Bidovec, Ana Černe, Janez Černe, 

Irena Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, Gordana Grobelnik, mag. Barbara Gunčar, 

Bojan Homan, Iztok Jenko, Nataša Jenkole, Andreja Kert, Saša Kristan, mag. Branko Grims, Nataša Majcen, Nada 

Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Gašper Peterc, Damjana Piškur, dr. Neven 

Polajnar, Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović, Boštjan Trilar, Albin Traven, Boris Vehovec, mag. Igor 

Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost je opravičila dr. Andreja Valič Zver. 

 

Na seji so bili navzoči še: Bor Rozman – direktor mestne uprave, Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Mirko 

Tavčar – vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, Sašo Govekar – vodja Oddelka za splošne zadeve in civilno 

zaščito ter reševanje, Mateja Koprivec - vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve, Tanja Hrovat – vodja Urada 

za družbene dejavnosti, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Marko Čehovin - vodja Urada za 

gospodarstvo in gospodarske javne službe, Marko Hočevar in Slavko Savić – Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe, Tomaž Lanišek – vodja Sektorja za projekte, razvoj in pametno skupnost, Urša Ilovar – 

namestnica vodje Skupne notranje revizijske službe, Martin Raspet –  vodja Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Kranj, Tatjana Kocijančič  – vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti ter Neva Vehovec Iličić 

in Milena Bohinc – strokovni sodelavki v Oddelku za mestni svet in krajevne skupnosti. 

 

Na seji so bili prisotni Klemen Malovrh - v.d. direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Anton Pogačnik in Jure 

Eržen -  Lokalna energetska agencija Gorenjske, Boštjan Ferk – Inštitut za javno zasebno partnerstvo, Dejan 

Podhraški  - ROC, ekonomske analize in pravno svetovanje, Andraž Ušlakar - član Nadzornega odbora Mestne 

občine Kranj, Peter Šalamon – Žurnal24 in Miran Šubic novinar.. 

 

Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 28 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  

 

mailto:mok@kranj.si
http://www.kranj.si/
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Mestni svet je obvestil, da bo seja potekala na podlagi 179.a člena Poslovnika MS MOK in glasovanje potekalo na 

daljavo. Sklepi so tako imenovane točke, tam bomo vodili razpravo in na koncu tudi glasovali. Vsa glasovanja 

bodo vidna po zaključku. Dodana je omejitev: kdor prijavi prisotnost, ta lahko glasuje. Se pravi, kdor ne prijavi 

prisotnosti, ne more glasovati. 

 

Nekaj gradiv so svetniki prejeli po elektronski pošti: poročilo o izvršitvi sklepov 19. redne seje, seznam sklepov 

komisij za to sejo z vsemi pripombami in odgovor na pripombe KS HUJE in svetniške skupine VZK. 

 
Nekaj gradiv ste prejeli po elektronski pošti: Poročilo o izvršitvi sklepov 20. redne seje, Seznam sklepov komisij 
za to sejo z vsemi pripombami, Odgovore na svetniška vprašanja in Pisne predloge sklepov k točki Spremembe 
Odloka zavoda za turizem in rezultate ankete, ki jih je poslala predlagateljica točke Barbara Gunčar 

 
Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je z dnevnega reda umaknil 2. in 3. točko dnevnega reda, ker ni gradiva za 
obravnavo. Nadaljevanje obravnave točke: Spremembe Odloka Zavoda za turizem je prestavil za točko Poslovnik, 
se pravi na tretje mesto. Ostale točke dnevnega reda se preštevilčijo. 

 

Za Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – 

spremembe št. 5 – tehnični popravek je predlagal sprejem po hitrem postopku, ker gre za manj pomembne 

spremembe in dopolnitve akta, le za popravek v grafičnem delu.  Na podlagi 76. člena Poslovnika moramo o 

tem odločiti s sklepom pred sprejemom dnevnega reda.  

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

SKLEP: 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – 

spremembe št. 5 – tehnični popravek se sprejme po hitrem postopku. 

Sklep sprejet z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 1 PROTI). 

 

Svetnica Ana Pavlovski je predlagala uvrstitev nove točke na dnevni red z naslovom: Pogodba med Mestno 

občino Kranj in Fenix media d.o.o. Kot gradivo je predlagala, da se uporabi gradivo svetniškega vprašanja, ki ga 

je danes poslala vsem svetnikom. Ostalo gradivo je prejela šele pred kratkim   

O predlogu so razpravljali: Ana Pavlovski, Boštjan Trilar, mag. Igor Velov, Janez Černe, Zoran Stevanović in Matjaž 
Rakovec. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Kot nova 12. točka se na dnevni red 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj uvrsti: Pogodba med Mestno 
občino Kranj in Fenix media d.o.o. 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 20 ZA, 7 PROTI). 

 
 
Nato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 11. 11. 2020 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 
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3. Nadaljevanje točke: Spremembe Odloka Zavoda za turizem 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – 

spremembe št. 5 – tehnični popravek –log za hitri postopek 
5. Predlog za sprejem obvezne razlage 20. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu za preselitev 

kmetijskega gospodarstva Logar 
6. Dopolnitev Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj - IMENOVANJE ŽIMARSKE 

ULICE – prva obravnava 
7. Odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj – osnutek – predlog za skrajšani 

postopek 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj - osnutek 
9. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
10. Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj  
11. Projekt »Električna mobilnost v Mestni občini Kranj« 
12. Pogodba med Mestno občino Kranj in Fenix media d.o.o. 
13. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 28 ZA, 1 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 20. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 11. 11. 2020 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal direktor mestne uprave Bor 

Rozman. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 11. 11. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 
 
2. POSLOVNIK MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ (URADNO PREČIŠČENO BESEDILO – UPB1) 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve. 
 
Stališče komisije:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 
Potrdi se Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo - UPB1). 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
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3. NADALJEVANJE TOČKE: SPREMEMBE ODLOKA ZAVODA ZA TURIZEM 
 
Uvodno poročilo je podala predlagateljica te točke mag. Barbara Gunčar, svetnica. 
 
Stališče komisije:  
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo je to točko umaknila z dnevnega reda svoje seje, ker je vabljena 

svetnica Barbara Gunčar  komisijo obvestila, da ne vidi potrebe, da bi se seje komisije udeležila, saj je bilo 

gradivo že obravnavano, če bo pa kaj novega, bo obravnavano na sami seji MS MOK.  

 
V razpravi so sodelovali: Ana Pavlovski, Zoran Stevanović, mag. Barbara Gunčar, Boštjan Trilar, mag. Igor Velov, 
Klemen Malovrh, Manja Zorko, Evstahij Drmota in Matjaž Rakovec. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
 
1. Organizacija prireditev se preko razpisov ponudi v izvajanje zunanjim izvajalcem. Zato se zagotovijo sredstva, 

ki so rezervirana  pod okriljem Zavoda za turizem. 

Sklep ni bil sprejet (31 PRISOTNIH: 14 ZA, 17 PROTI). 

2. V roku enega meseca mora biti predlagana in dana v postopek sprejema sprememba odloka Zavoda za 

turizem, ki bo upoštevala  spremenjeno sestavo sveta glede na vsebinske spremembe. Vključeni morajo biti 

predstavniki  (5.člen) Krajevnih skupnosti, glede na oddaljenost iz severa ali juga občine, predstavniki 

gostincev iz centra Kranja, predstavnik prenočitvenih obratov, predstavnik turističnih društev in predstavnik 

turističnih kmetij. Črta se tekst v poslanstvu v 3. členu tako, da v tekstu ostane »Zavod načrtuje, soorganizira, 

koordinira in promovira kulturno umetniške prireditve ter svetuje drugim organizatorjem pri izvedbi 

prireditev v Kranju.« 

Sklep ni bil sprejet (30 PRISOTNIH: 9 ZA, 20 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

3. Sredstva, ki so letos namenjena za prireditve za veseli december v okviru Zavoda in MOK se namenijo za 

pomoč gostinstvu v občini Kranj. Kriterije za delitev naj do naslednje seje pripravi občinska uprava in 

predstavniki Zavoda. 

Sklep ni bil sprejet (31 PRISOTNIH: 8 ZA, 21 PROTI). 

 
 

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE 
OBČINE KRANJ – SPREMEMBE ŠT. 5 – TEHNIČNI POPRAVEK – HITRI POSTOPEK 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
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Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 

Mestne občine Kranj – spremembe št. 5 – tehnični popravek in nima pripomb. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 
– spremembe št. 5 – tehnični popravek. 
 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
5. PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 20. ČLENA ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA 

PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA LOGAR 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Predlogom za sprejem obvezne razlage 20. člena Odloka o izvedbenem prostorskem 

načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar in nima pripomb. 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Predlogom za sprejem obvezne razlage 20. člena 
Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar. 
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Obvezno razlago 20. člena Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev 
kmetijskega gospodarstva Logar (Uradni list RS št. 70/18). 

 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
 
6.  DOPOLNITEV ODLOKA O OBMOČJIH NASELIJ TER IMENIH NASELIJ IN ULIC V MESTNI OBČINI KRANJ - 

IMENOVANJE ŽIMARSKE ULICE – PRVA OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
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Komisija se je seznanila z dopolnitvijo Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj - 

IMENOVANJE ŽIMARSKE ULICE – prva obravnava in nima pripomb. 

 
Razpravljali sta svetnici Irena Dolenc in Saša Kristan. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih naselij in imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj v prvi 
obravnavi. 
 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 2630 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 

 

 

7. ODLOK O SPODBUJANJU RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK – 

PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlogom za skrajšani 

postopek. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj – 

osnutek – predlog za skrajšani postopek in želi, da se na seji MS posreduje podrobnejša pojasnila (kdo je 

prejemnik transferov, kdo odloča in na kakšen način ipd). 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spodbujanju razvoja socialnega 
podjetništva v Mestni občini Kranj.          
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Sprejme se osnutek Odloka o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj.  
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 
2. Odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj se sprejme po skrajšanem 

postopku.  
 
Sprejeto z večino glasov (20 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 

 
3. Sprejme se Odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj.  
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
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8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O AVTOTAKSI PREVOZIH V MESTNI OBČINI KRANJ - 
OSNUTEK 

 
Uvodno poročilo sta podala Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Slavko 

Savić, vodja Oddelka za promet. 

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija se strinja s predlaganim besedilom s pripombo, da je potrebno v prvem členu določno 

navesti, kateri odlok se spreminja, skupaj z navedbo objave v Uradnem listu, v nadaljnjih členih pa ime odloka, ki 

se spreminja, navajati z okrajšavo. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini 

Kranj – osnutek in nima pripomb. 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o spremembah in  dopolnitvah 
Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj. 
 
V razpravi sta sodelovala mag. Barbara Gunčar in Slavko Savić. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj – osnutek. 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 
 
 
9. ODREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRANJA, TAKS IN CEN 

PARKIRNIN 
 
Uvodno poročilo sta podala Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Slavko 

Savić, vodja Oddelka za promet. 

 

Stališča komisij:  

 
Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks 

in cen parkirnin in nima pripomb. 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odredbo o spremembah in dopolnitvah 
Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin.           
 
 



8 
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 
 
 
10. LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT MESTNE OBČINE KRANJ  
 
Uvodno poročilo sta podala Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Marko 
Čehovin iz Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  
 
Stališča komisij: 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti, podpira. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Kranj in nima pripomb. 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Lokalnim energetskim konceptom Mestne 
občine Kranj.  
 
V razpravi so sodelovali: Irena Dolenc, Jure Eržen, Matjaž Rakovec, Marko Čehovin in Evstahij Drmota. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 
 
 
 
11. PROJEKT »ELEKTRIČNA MOBILNOST V MESTNI OBČINI KRANJ« 
 
Uvodno poročilo so podali Marko Hočevar iz Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Dejan 

Podhraški iz družbe ROC, ekonomske analize in pravno svetovanje ter Boštjan Ferk iz Inštituta za javno-zasebno 

partnerstvo. 

Stališče komisije:  

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s poročilom o Projektu »električna mobilnost v  

Mestni občini Kranj«. 

V razpravi so sodelovali: Zoran Stevanović, Marko Hočevar, mag. Barbara Gunčar, Boštjan Ferk, mag. Igor Velov 
in Bojan Homan. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj se seznani s poročilom o projektu električna mobilnost v Mestni občini Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI). 
 
 
 
12. POGODBA MED MESTNO OBČINO KRANJ IN FENIX MEDIA D.O.O. 
 
Uvodno poročilo je podala predlagateljica te točke, svetnica Ana Pavlovski.  
 
V razpravi so sodelovali: Matjaž Rakovec, Evstahij Drmota, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, mag. Igor Velov, 
Zoran Stevanović, Boštjan Trilar, Janez Černe, Saša Kristan in Katja Štruc. 
 
Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetega nobenega sklepa. Predlagateljica te točke Ana Pavlovski se je 
strinjala z vsemi govorniki in županom, da se razprava nadaljuje pod točko Medijska pozornost Mestne občine 
Kranj na januarski seji mestnega sveta. Želi pisni odgovor na vprašanja, ki jih je izpostavila v pismu po elektronski 
pošti. 
 
 
 
13. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
1. Irena Dolenc 

- Kolesarska povezava od Škofje Loke do Kranja: Na Radiu Kranj je zasledila, da Škofja Loka pripravlja 

dokumentacijo za kolesarsko povezavo do starega Petrola na Železniški postaji na Trati in naprej proti 

Kranju. Trasa sovpada z državno kolesarsko povezavo. Vprašanje: Ali to pomeni, da je načrtovana 

kolesarska povezava na državni cesti Škofja Loka predvidena za izvedbo? Seveda jo zanima odsek od 

Žabnice do Kranja.  

Župan je povedal, da z Občino Škofja Loka zelo dobro sodelujemo in to je skupni projekt, ki ga je predstavil Družbi 

Republike Slovenije za infrastrukturo. 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da kolesarska povezava 

teče ob državni cesti in je identificirano kot državna kolesarska povezava. Tudi krajevna skupnost je v zadnjih 

predlogih identificirala povezavo. Mestna občina Kranj je to uvrstila v proračun in sedaj premika projekt proti 

letu 2022 in 2023. Obstaja možnost financiranja preko DRSI in Ekosklada. V nasprotnem bo vsaj projektiranje 

financirala občina in izgradnjo država. 

- Gradnja vrtca Biba v Zgornjih Bitnjah: Govori se o izbranem izvajalcu za gradnjo vrtca Biba. Zanima jo, 

če je še vedno načrtovano, da se z gradnjo prične v februarju? Spomladi se nekateri otroci kljub 

končanemu prvemu valu epidemije niso vrnili v vrtce. Starši so zaradi preprečitve širjenja virusa iskali 

varstvo pri starih starših oziroma so delali od doma. Predvideva, da bo tako tudi po izteku drugega vala 

epidemije. Ker se načrtujejo cepljenja od februarja do maja, bi bilo potrebno izkoristiti ta čas za gradnjo 

vrtca, saj se bo tako minimalno število otrok vključevalo v druge vrtce. 

Tomaž Lanišek, vodja Sektorja za projekte, je povedal, da zadeva poteka po načrtih. Občina je v fazi pridobivanja 

vse dokumentacije. Nekaj izziva je bilo s pridobivanjem dveh služnosti, kar je bilo v petek urejeno. Cilj je, da bi bil 

vrtec izgrajen za naslednje šolsko leto. 
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- Priprava za vključitev v redni šolski sistem: V času šolanja na daljavo se je pokazalo, da nimajo vsi učenci 

enakih možnosti za šolanje doma. Čas šolanja na daljavo je tudi priložnost, da se na tem področju kaj 

spremeni. Učitelji v Kranju opažajo, da imajo največ težav pri šolanju na daljavo učenci, ki ne obvladajo 

slovenskega jezika. Žal tudi doma ne govorijo slovensko in s tem v času šolanja na daljavo še bolj 

zaostajajo za vrstniki. Ministrstvo za šolstvo je bilo neodzivno na dopis kranjskih učiteljev, ki so opisali 

problematiko večjega števila tujcev v istem razredu. Ker ne razumejo slovensko, večinoma motijo pouk. 

Starši ostalih otrok se pritožujejo. Čas bi že bil, da bi prešli na sistem, ki ga ponujajo razvite evropske 

države. Za otroke priseljencev se pred vključevanjem v redni šolski sistem organizira priprava na 

vključitev v redni šolski sistem. Ni se izkazalo za dobro, da učenci tujcev, katerih materni jezik se zelo 

razlikuje od slovenskega, manjkajo pri rednih urah pouka, ko se učijo slovenščine. Posledica teh 

izostankov in tudi drugih dejavnikov je, da v prvem ocenjevanem letu praviloma ti učenci ne 

napredujejo. Dolžina vključitve v pripravo, kjer bi se poleg učenja slovenskega jezika spoznali tudi s 

slovenskim načinom življenja, bi bila odvisna od hitrosti učenca. Ko bi učenec menil, da je pripravljen, bi 

opravljal test pred vključitvijo v redni šolski sistem – podobno kot je to zdaj v četrtem razredu za 

kolesarski izpit – če nekomu ne uspe prvič, vadi še naprej in poskusi drugič itd. S tem bi se kvaliteta 

pouka dvignila, saj bi otroci tujcev enakovredno sodelovali pri pouku. Predstavljajte si, kako bi se počutili 

vi, če bi vas brez priprave poslali k pouku v državah kot so Kitajska, Švedska ali Japonska. Občutja kot so 

strah, nesprejetost, nemoč in tudi jeza niso v takem primeru nič posebnega. Menim, da smo z obravnavo 

problematike tujcev v Kranju nekoliko pripomogli k reševanju na državnem nivoju. Dva dni nazaj sem na 

24 ur brala članek o obsežnih preiskavah gospodarske kriminalitete, ko so ugotovili sistematično 

izvrševanje kaznivih dejanj oškodovanja upnikov, kršitve temeljnih pravic delavcev, davčne zatajitve in 

kazniva dejanja, povezana z zlorabo pravic pri združevanju družin in prejemanju socialnih transferjev. 

Opravili so več kot 30 hišnih preiskav in obravnavali 764 kaznivih dejanj. Glede kaznivih dejanj z zlorabo 

pravic pri združevanju družin in prejemanju socialnih pravic gre predvsem za pekarne in gradbene 

dejavnosti, ki jih vodijo lastniki državljani Kosova. Tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in 

enake možnosti načrtuje spremembe, ki bodo preprečevale koriščenje socialnih transferjev. Mogoče ni 

slabo, da pobude do države prihajajo od mestnih občin. Če imamo občine koristne predloge za celotno 

državo je prav, da jih posredujemo naprej. Predlagala je, da do prihodnje seje oblikujejo sklep, da se 

pred vključitvijo otrok tujcev v redni šolski sistem organizira priprava na vključitev. Pri tem je prosila 

pravno službo, da pravilno oblikuje sklep.  

 

- Pobuda za popravo Odloka o pravilih cestnega prometa v MOK: Ocenjujejo, da je sedanji sistem urejanja 

prometa v starem mestnem jedru Kranja močno rigiden, neprilagojen hitremu reševanju nepredvidenih, 

čeprav povsem vsakdanjih težav stanovalcev. Problem je namreč v tem, da mora domala vsak uvoz v 

mestno jedro tako ali drugače odobriti pristojen občinski organ, katerega delovni čas je omejen, sedanji 

sistem pa je poleg tega »zabetoniran« z delovanjem zapor na vstopnih točkah. Glede na to predlagajo 

naslednje spremembe Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Ur. List RS, št. 73/2019 

z dne 6.12.2019) 

Poglavje 3.4.2. Izredna dostava se dopolni z naslednjim besedilom 

32. člen 

Vstop v cono C 1O z namenom ustavitve je mogoč tudi osebnim avtomobilom s plačilom na za to 

namenjenem avtomatu na vstopni točki. 

(pojasnilo k tej alineji: izraz ustavitev je definiran v 3. Členu Zakona o pravilih cestnega prometa, ki pravi: 

ustavitev je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da 

se naloži oz. razloži tovor ali odpravi okvara na v vozilu.  
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Da ne bi prihajalo do izkoriščanja te možnosti s strani avtobusov ali tovornih vozil ipd. (kar bi pomenilo 

daljši čas za razkladanje ali nakladanje tovora oz. izstopanja ali vstopanja potnikov, smo to možnost 

omejili na osebne avtomobile) 

Ustavitev se lahko izvaja le tam, kjer se s tem ne ovira sicer dovoljenega prometa. 

Kršitev namena vstopa po 4. alineji tega člena se kaznuje z……. 

Komentar: zavedajo se, da bo to zahtevalo (verjetno finančno občutne) spremembe pri delovanju naprav 

na vstopnih točkah, ki pa že sedaj pogosto povzročajo težave in zastoje (spremljano na vstopni točki na 

mostu preko Kokre). Glede na definicijo pojma ustavitev bo čas, ki bo na razpolago vstopajočemu vozilu, 

izredno kratek in po našem mnenju ne bo povzročal zastojev. Na vsak način pa bi bil sistem urejanja 

prometa v starem mestnem jedru s sprejetjem teh sprememb prijaznejši do stanovalcev, predvsem tistih 

brez lastnega prevoza.  

Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj, je povedal, da občina že ves čas poudarja, da bi morali otroke tujcev 

pripraviti na vključitev v redni šolski sistem in predlagajo Vladi RS in Ministrstvu za šolstvo. Opažajo, da je to velika 

težava. Točno ta predlog je eden izmed 24ih točk, ki so jih predlagali Vladi RS v preteklih mesecih. Ministrstvo se 

sklicuje na Ustavo RS, da je to nemogoče. Ne zavedajo se težav, ki so jih s svojo zakonodajo povzročali v Kranju. 

Občina bo vztrajala pri teh predlogih. Ministrstvo za šolstvo ima nek pravilnik, ki omogoča sofinanciranje teh 

programov, se pravi učenja otrok tujcev. Ravnatelji osnovnih šol ugotavljajo, da je to odločno premalo in 

zahtevajo več pomoči. Občina je uspela doseči, da naj bi imeli v kratkem sestanek z državnim sekretarjem g. 

Orehovcem in g. Badnjom iz Direktorata za šolstvo in vsemi našimi ravnatelji, da najdejo še dodatne načine. 

Zaprosil je za pomoč ostale svetniške skupine, ki so iz parlamentarnih strank. 

Glede dovoza v mestno jedro, je povedal, da ni neke rešitve. Če bodo dovolili vse dovoze v mesto, bo to 

poslabšalo stanje v mestu. Po odloku so podeljene kode prebivalcem mestnega jedra, kar zadovoljivo rešuje 

potrebe prebivalcev. 

 

Ob 20.20  je bila seja zaključena. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 

 

 

Janez Černe 

        Podžupan 

 

         

 


