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 Mestni svet 

    

 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  

 T: 04 2373 119   F: 04 2373 106 
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Številka:    900-30/2019-10-(52/04) 

Datum:      18. 12. 2019 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

12. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 18. 12. 2019 ob 16.00 uri v sejni dvorani 

številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

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

Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, Andreja Kert, Robert Kranjec, Tanja Graonja 

Krstev, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Iztok Jenko mag., Nataša Jenkole, Saša Kristan, Nataša Majcen, 

Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piškur, dr. Neven Polajnar, 

Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović mag., Ana Štromajer, Boštjan Trilar, Albin Traven, dr. Andreja 

Valič Zver, mag. Igor Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Odsotna: Bojan Homan in Boris Vehovec. 

 

Na seji so bili navzoči še: Bor Rozman – direktor mestne uprave, Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Mirko 
Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja 
Urada za družbene dejavnosti, Mihaela Šuštar Gruber – namestnica vodja Urada za okolje in prostor, Marko 
Čehovin - vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slavko Savić – strokovni sodelavec Urada za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Sašo Govekar – vodja Urada 
za tehnične zadeve, Vid Krčmar – strokovni sodelavec v Uradu za tehnične zadeve, Eva Mlakar – vodja Skupne 
notranje revizijske službe, Sandi Pavlovič – namestnik vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, 
Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 
 

Na seji so bili prisotni tudi Ivo Bajec – predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, Tomaž Vilfan – v.d. 
direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj in Andraž Šifrer – strokovni vodja Gasilsko reševalne službe Kranj.  
 
Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 23 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  
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Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je povedal, da je na mizo posredovano poročilo o izvršitvi sklepov 11. seje,  
seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, zapisnik Statutarno pravne komisije, okvirni terminski 
plan sej za leto 2020.  
Na Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 je vložen amandma s strani svetnice Ane Pavlovski.  
Na Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 in 2021 so vloženi amandmaji s strani svetnice mag. 
Barbare Gunčar in četrtine svetnikov. 
 
Na začetku seje so vodja Službe za zaščito in reševanje Sašo Govekar, v.d. direktorja Gasilsko reševalne službe 
Kranj Tomaž Vilfan in strokovni vodja Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer, predstavili dve reševalni akciji 
in sicer puščanje plina v Britofu in gašenje požara v industrijski coni Laze v Stražišču. 
 
V razpravi so sodelovali: Saša Kristan, Tomaž Vilfan, Irena Dolenc, Zoran Stevanović, Tanja Hrovat, Janez Černe in 
Tomaž Ogris.  
 
Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnika 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 27.11.2019 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve  
4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 – predlog 
5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 – predlog 
6. Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
7. Odredba o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce 
8. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR OV 1, na delih zemljišč parc. št. 1273/1, 1274, 

1275, 1276, 1277/1 in 1278/1 vse k.o. Primskovo 

9. Predlog obvezne razlage 8. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 

24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj (Ur. l. RS št. 72/18) 

10. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 27.11.2019 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Poročilo o izvršitvi sklepov 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal Bor Rozman, direktor mestne 
uprave.  
 
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, dal v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 27.11.2019 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

2. KADROVSKE ZADEVE   
 

A. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V  SVET JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Po krajši razpravi svetnice Irene Dolenc, je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V Svet javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj se kot predstavnike ustanovitelja, Mestne občine 
Kranj, imenujeta Lea Bidovec in Iztok Jenko. 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 

B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V  SVET JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji 
 
SKLEP: 
 
V Svet javnega zavoda Zavod za šport Kranj se kot predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj, 
imenujejo:  
1. Davor Brezar 
2. Miroslav Majkič 
3. Dr. Neven Polajnar 
4. Dr. Andreja Valič Zver 
 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 

C. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji 
 
SKLEP: 
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj se seznani z odstopno izjavo Sandija Ržena kot predstavnika 

ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj.  
2. V Svet zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj se kot nadomestnega predstavnika ustanovitelja, 

Mestne občine Kranj, imenuje Elvis Brandić.  
 
Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka mandata 
dosedanji sestavi Sveta zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj.  

 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 
 
D. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA V SVET ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI PERUN 
 

Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji 
 
SKLEP: 
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj se seznani z odstopno izjavo Andraža Muljavca kot predstavnika 

lokalne skupnosti, Mestne občine Kranj v Svetu Zavetišča za zapuščene živali Perun.  
2. V Svet Zavetišča za zapuščene živali Perun se kot predstavnika lokalne skupnosti, Mestne občine Kranj, 

imenuje Teja Hafner.  
 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka mandata 
dosedanji sestavi Sveta Zavetišča za zapuščene živali Perun.  

 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 
 
E. MNENJE O KANDIDATKAH ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE STANETA ŽAGARJA KRANJ 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji 
 
SKLEP: 
 
M N E N J E   h kandidaturam za ravnateljico Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj: 
Fani Bevk, Magdi Šlibar in Tatjani Peclin Završan se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 
 

 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
A. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2019 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 

Premoženjskih zadev in se z njo strinjajo.  

Statutarno pravna komisija: 
Komisija se je seznanila in nima pripomb. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2019. 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
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4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2020 – PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o proračunu 
Mestne občine Kranj za leto 2020 – predlog in se z njim strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija se je seznanila s predlogom odloka in nima pripomb nanj. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu MO Kranj za leto 2020 in opozarja na varčnost proračuna. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine 
Kranj za leto 2020. 
 
Ana Pavlovski je predstavila vloženi amandma, da se sredstva na proračunski postavki Kranjski zbornik povečajo 
z namenom ohranitve izdaje Kranjskega zbornika. 
 
V razpravi so sodelovali: Irena Dolenc, Ana Štromajer, Ana Pavlovski, Tomaž Ogris, Evstahij Drmota in Matjaž 
Rakovec.  
 
Po končani razpravi je dal župan v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 se na proračunski postavki 1005202 Kranjski zbornik, 
konto 4029 Drugi operativni odhodki se predvideni odhodki povečajo za 20.000,00 EUR. Sredstva se zagotovijo z 
zmanjšanjem odhodkov na proračunski postavki 170311 Prireditve za Mok, konto 4133 Tekoči transferi v javne 
zavode za 20.000,00 EUR. 
 
Amandma ni bil sprejet z večino vseh članov (23 PRISOTNIH: 11 ZA, 9 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
 
Mag. Barbara Gunčar je predstavila vložene amandmaje na Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 
in sicer povečanje sredstev za razvoj podjetništva in inovativnosti, zagotovitev sredstev za cesto Mlaka – Brdo, 
zagotovitev sredstev za izdelavo lokalne ceste LC 183241 Kranj – Hrastje in preimenovanje postavke Kovačnica v 
prostore namenjene dejavnosti razvoja gospodarstva. 
 
V razpravi so sodelovali: Janez Černe, Mirko Tavčar, mag. Barbara Gunčar, Jožef Rozman, mag. Igor Velov, Andreja 
Kert, Ana Pavlovski, Zoran Stevanović, Irena Dolenc. 
 
Župan Matjaž Rakovec je izpostavil, da amandmaji svetnice mag. Barbare Gunčar niso oblikovani v skladu s 
drugim odstavkom 152. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj. Predlagal je, da se amandmaji 
preoblikujejo.  
 
Mag. Barbara Gunčar je izjavila, da umika vložene amandmaje na Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2020 in 2021.  
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 z obrazložitvami – predlog. 
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2020 do l. 2023 – predlog. 
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2020 – predlog. 
4. Sprejme se načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2020 – predlog. 
5. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2020 – predlog. 
6. Sprejme se načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2020 – predlog. 
7. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2020 z obrazložitvijo – predlog. 
8. Sprejme se razdelilnik  sredstev  krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost, prireditve, 

sejnine in za najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna MOK za l. 2020. 
9. Sprejmejo  se  kriteriji  za  delitev sredstev za redno vzdrževanje  otroških in športnih igrišč, zelenih 

površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za leto 2020; 
10. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2020 se določijo v skupni višini 75.036,00 EUR  oziroma 

189,48 EUR /svetnik/mesec. 
11. Za financiranje političnih strank se v l. 2020 nameni 85.000,00 eur.  
 
Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 
 
 
 
 
5. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 – PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o proračunu 
Mestne občine Kranj za leto 2021 – predlog in se z njim strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija se je seznanila s predlogom odloka in nima pripomb nanj. 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu MO Kranj za leto 2021 in opozarja na varčnost proračuna. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine 
Kranj za leto 2021. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 z obrazložitvami – predlog 
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2021 do l. 2024 – predlog 
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3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2021 – predlog 
4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2021 – predlog. 
5. Sprejme se načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2021 – predlog. 
6. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2021 – predlog. 
7. Sprejme se načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2021 – predlog. 
8. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2021 z obrazložitvijo – predlog. 
9. Sprejme se razdelilnik  sredstev  krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost, prireditve, 

sejnine in za najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna MOK za l. 2021. 
10. Sprejmejo  se  kriteriji  za  delitev sredstev za redno vzdrževanje  otroških in športnih igrišč, zelenih 

površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za leto 2021; 
11. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2021 se določijo v skupni višini 69.536 eur oziroma 175,596 

EUR /svetnik/mesec. 
12. Za financiranje političnih strank se v l. 2021 nameni 85.000,00 eur.  
 
Sprejeto z večino vseh članov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 0 NI GLASOVALO). 
 
 
 
6. ODREDBA O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRANJA, TAKS IN CEN PARKIRNIN 
 
Uvodno poročilo sta podala Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Slavko 
Savič, strokovni sodelavec v uradu.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlagane Odredbe o določitvi 
območij parkiranja, taks in cen parkirnin in se z njo strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkiranja, taks in 
cen parkirnin. 
 
V razpravi sta sodelovala: Zoran Stevanović in dr. Andreja Valič Zver.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se predlog Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 
 
 
7. ODREDBA O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRNIH CON IN OBMOČIJ ZA PEŠCE 
 
Uvodno poročilo sta podala Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Slavko 
Savič, strokovni sodelavec v uradu.  
 
Stališče komisije:  
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
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Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odredbo o določitvi območij parkirnih con in 
območij za pešce. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se predlog Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce. 
 
Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 
 
 

 

8. SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA KR OV 1, NA DELIH ZEMLJIŠČ PARC. ŠT. 

1273/1, 1274, 1275, 1276, 1277/1 IN 1278/1 VSE K.O. PRIMSKOVO 

 
Uvodno poročilo je podala Mihaela Šuštar Gruber, namestnica vodje Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na besedilo predlaganega sklepa. 
 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi za enoto urejanja 
prostora KR OV 1, na delih zemljišč parc. št. 1273/1, 1274, 1275, 1276, 1277/1 in  1278/1 vse k.o. Primskovo. 
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR OV 1, na 
delih zemljišč parc. št. 1273/1, 1274, 1275, 1276, 1277/1 in 1278/1 vse k.o. Primskovo. 
 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

9. PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE 8. ČLENA ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE OBČINSKE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V MESTNI OBČINI KRANJ (UR. L. RS 

ŠT. 72/18) 

 
Uvodno poročilo je podala Tanja Graonja Krstev, predsednica Statutarno pravne komisije. Komisija se je seznanila 
z dopisom, s katerim je MOK pristojno ministrstvo zaprosila za stališče v zvezi s predlogom obvezne razlage. SPK 
vztraja pri svojem predlogu obvezne razlage in pripominja, da avtentično razlago zakona lahko poda le državni 
zbor, občina pa lahko svoje zadeve ureja samostojno v skladu z Ustavo RS in Zakonom o lokalni samoupravi. 
Uvrstitev točke na dnevni red oziroma predlog za njen umik pa je v skladu s poslovnikom Mestnega sveta MOK 
pristojnost župana. 
 
Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da je dne 28.11.2019 poslal 
dopis na pristojno ministrstvo, da se razčistijo vsi dvomi ali vsaj določen del. Menil je, da je boljše počakati 
odgovor z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in zadevo preložiti na januarsko sejo. 
 
Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
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10. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
1. Saša Kristan:  

- Vprašala je, kakšne ukrepe je oziroma jih bo zavzela ustanova Zdravstveni dom Kranj glede pomanjkanja 

zdravnikov specialistov, okulisti, dermatolog, medicine dela in športa. Vprašala je, kako je urgenca 

organizirana, koliko zdravnikov dela na urgenci, kako so razporejeni. Občani so nezadovoljni, ker so čakalne 

vrste dolge. 

- Opozorila je, da je bila v prejšnjem mandatu obljubljena sanacija mostu na poti iz Britofa proti Predosljam. 

Most je čedalje bolj nevaren, tudi za pešce. Vprašala je, kdaj se opravilo popravilo mostu.  

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da bodo povabili na sejo mestnega sveta direktorico Zdravstvenega doma 

Kranj, Lili Gantar Žura, ki bo podala odgovore na vprašanja v zvezi z zdravniki.  

 

Tanja Horvat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da most ob glavni cesti pri Orehovljah statično ni 

problematičen. Identificirali so problematičen most proti Slaščičarni Vila Čiračara. Naročili so tudi že 

geomehanske raziskave in pokrenili vse ustrezne postopke, da bodo ukrenili vse potrebno za zagotovitev 

varnosti. 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da nameravajo v letu 2020 

preveriti stanje vseh premostitvenih objektov ali vsaj velik del odkar so v lasti občine, še nikoli pregledani. 

 

2. Zoran Stevanović:  

- Vprašal je, kaj se dogaja z mini tržnico na Planini I in koliko časa bo občina še tolerirala tak kriminal. Rok za 

odstranitev objektov je bil 1.1.2020, po nekaterih drugih informacijah se ta rok prestavlja od 1.6.2020. 

 

Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve, je odgovorila, da so bile vse pogodbe odpovedane, poslani so 

bili pozivi na odstranitev objektov oziroma kioskov, porušili naj bi jih do konca leta oziroma trimesečni rok, ki se 

izteče v sredini januarja. Prejeli so prošnjo treh najemnikov oziroma uporabnikov kioskov za podaljšanje roka z 

razlogom, da si rabijo zagotoviti druge prostore, da ne morejo kar prenehati z dejavnostjo. Na kolegiju župana je 

bil sprejet sklep, da se ti prošnji ugodi in da se rok za odstranitev podaljša do 30.6.2020.  

 

V razpravi so sodelovali: Zoran Stevanović, mag. Igor Velov, Janez Černe, Mateja Koprivec, Boštjan Trilar in Matjaž 

Rakovec. 

 

Mag. Igor Velov je zahteval, da se spoštujejo sprejeti sklepi mestnega sveta na 40. seji dne 19.9.2018. Predlagal 

je, da se sprejme sklep, da se nobena aktivnost razen odstranitev objektov ne sme opraviti v zvezi s t.i. Minitržnico 

na Planini I. Zanimalo ga je, ali bo občina 31.12.2019 ukrepala z vsemi sredstvi, ki so v domeni Mestne občine 

Kranj in tudi z možnostjo Sosveta načelnika Upravne enote Kranj, da se na tem območju ne bodo več dogajale 

nelegalne stvari.  

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da nobenemu najemniku ne bodo podaljšali pogodbe. Občina bo ukrepala 

zoper nespoštovanja pogodb in sicer s tožbami. 

 

3. Irena Dolenc:  

- Želja občine je, da se poveča število kolesarjev v skladu s trajnostnim razvojem. To podpira in v medijih bere, 

da se MOK povezuje s sosednjimi občinami Preddvor, Naklo in Šenčur. Zelo primerna bi bila kolesarska pot 

od Kranja do Škofje Loke, zato je predlagala še povezovanje z Občino Škofja Loka. Ko bo dokončana prenova 

delavskega mostu, bi bilo potrebno nadaljevati kolesarske steze preko Bitenj do Žabnice. Gre za državno 

cesto, zato je primerno, da se s pogovori prične takoj.   

- Glede zdravstvene problematike v Kranju je dodala, da po novem letu izgubijo okulista za polni delovni čas, 

tudi za CT in magnetno resonanco na Gorenjskem sploh ni možno dobiti terminov.  
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Župan Matjaž Rakovec je povedal, da v sredo po novem letu sestanek z županom Škofje Loke in ostalimi župani. 

Glede zdravstvene problematike bodo na sejo povabili direktorico Zdravstvenega doma Kranj. 

 

4. Albin Traven:  

- Odgovor na njegovo opozorilo glede vrtca Ježek je brez kakršnihkoli rešitev oziroma kdaj se bo do tega 

pristopilo v doglednem času. Predlagal je, da se popravi ogrevanje v eni izmed učilnic oziroma igralnic in 

uredi promet med Domom krajanov in Gasilskim domom. Vprašal je, kaj se bo zgodilo s tem vrtcem v bodoče. 

- Na državne praznike v Sloveniji po vseh mestih izobešajo državne zastave. V Kranju smo iz leta v leto ob 

praznikih vedno bolj površni in neurejeni. Zastav je izobešenih vedno manj. Opazil je tudi, da na vseh 

rekonstrukcijah cest se postavljajo novi drogovi za svetilke in na niti enem ni nosilca za zastave. Predlagal je, 

da občina skupaj z izvajalcem del določi mesta, kjer morajo biti ob državnih praznikih izobešene zastave in 

sicer na vpadnicah v mesto, krožiščih, večjih nakupovalnih središčih, conah umirjenega prometa, okolice 

pomembnih objektov. Izvajalca je potrebno opozoriti na doslednost pri izobešanju zastav in pravočasno 

zamenjavo z dotrajanimi. Nakup in namestitev novih nosilcev in novih zastav.  

 

5. Damjana Piškur: 

- Pohvalila je zasaditev dreves ob Koroški cesti in blokih Ulice Franca Rozmana Staneta.  

- Opozorila je na cesto Ulica XXXI. divizije pri Jenkovi šoli in višje gor od cerkve. Cesta je kot tobogan, jaški 

izstopajo, udarne jame. Ravno tako je na Begunjski cesti. Predlagala je, da se stanje teh cest pregleda.  

 

6. Lea Zupan:  

- Poudarila je, da je tudi ona že opozorila na stanje cestišča Ulice XXXI. divizije. 

 

Ob 19. uri je bila seja zaključena. 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 


