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Številka:    900-18/2019-11-(52/04) 

Datum:      19. 6. 2019 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

7. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 19. 6. 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, Bojan Homan, Tanja Graonja Krstev, mag. 

Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Iztok Jenko mag., Nataša Jenkole, Andreja Kert, Robert Kranjec, Saša Kristan, 

Nataša Majcen, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piškur, 

Neven Polajnar mag., Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović mag., Ana Štromajer, Albin Traven, 

Boštjan Trilar, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Odsotni: Evstahij Drmota in mag. Igor Velov ter direktor mestne uprave Bor Rozman. 

 

Na seji so bili navzoči še: Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja 

Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Sabina Metelko – občinska pravobranilka iz Urada za splošne zadeve, 

Nada Bogataj Kržan – vodja Urada za družbene dejavnosti, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Marko 

Čehovin - vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Vid 

Krčmar – namestnik vodje Urada za tehnične zadeve, Eva Mlakar – vodja Skupne notranje revizijske službe, Aleš 

Bizjan – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet 

župana. 

 

Na seji je bil prisotna tudi Jelena Vidović - članica Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, Aljoša Ravnikar – 

zunanji pravni strokovnjak, Borut Ulčar  in Vera Rutar – zunanja sodelavca iz Regijske razvojne družbe Domžale, 

Mojca Košir Štojs – v.d. direktorja javnega podjetja Komunala Kranj, d.o.o., Anita Mežek in Marija Pivk Oman- 

strokovni sodelavki iz podjetja Komunala Kranj, d.o.o. 

 

Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 25 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  

mailto:mok@kranj.si
http://www.kranj.si/
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Na mizo je bilo posredovano poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje mestnega sveta, seznam sklepov komisij, 

dopolnitev gradiva k predlogu spremembe cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod, obrazložitev pripomb 

Statutarno pravne komisije k Odloku o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, 

d.o.o., ter dodatno gradivo k 2. točki- Kadrovske zadeve, B. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet 

zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, C. Razrešitev predstavnika v Skupščini Komunale Kranj, javno podjetje, 

d.o.o. in D. Razrešitev dosedanjega direktorja in imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Gasilsko reševalne službe 

Kranj 

 

Milan Glamočanin je predlagal, da se točka 2.C. Razrešitev predstavnika v Skupščini Komunale Kranj, javno 

podjetje, d.o.o. ne uvrsti na dnevni red. Menijo, da brez prisotnosti mag. Igorja Velova ni logično o tem 

razpravljati, predvsem zaradi tega, ker ne poznajo vseh okoliščin in dejstev. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje  

 

SKLEPE:  

 

1. Na dnevni red se kot nova B. Kadrovska zadeva uvrsti Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet zavoda 

Osnovno zdravstvo Gorenjske.  

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

2. Na dnevni red se kot nova C. Kadrovska zadeva uvrsti Razrešitev predstavnika v Skupščini Komunale Kranj, 

javno podjetje, d.o.o. 

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 16 ZA, 7 PROTI, 0 NI GLASOVALO). 

 

3. Na dnevni red se kot nova D. Kadrovska zadeva uvrsti Razrešitev dosedanjega direktorja in imenovanje vršilca 

dolžnosti direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 

 

 

Nadaljnjih pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 22.5.2019 ter poročilo o izvršitvi 
sklepov  

2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve  
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje - 

prva obravnava 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje D 02/3 – Šolski center Zlato polje - 

prva obravnava 
6. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. - osnutek 
7. Predlog spremembe cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod 
8. Sprememba in dopolnitev Priporočila o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih 

upravljanja javnih zavodov 
9. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 22. 5. 2019  IN  POROČILO 

O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 6. seje Mestnega sveta Metne občine Kranj je podal vodja Urada za finance Mirko 

Tavčar.  

 

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 22. 5. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Sprememba kadrovskega načrta Mestne občine Kranj za leto 2019 
 
Uvodno poročilo sta podala župan Matjaž Rakovec in vodja Urada za splošne zadeve Mateja Koprivec. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  

Komisija se je seznanila s spremembo kadrovskega načrta MOK za leto 2019. 

 

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

 

SKLEP:  

 
Sprejme se  spremembe Kadrovskega načrta Mestne občine Kranj za leto 2019. 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
B. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske 
 
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 Tatjane Kitić Jaklič kot predstavnice 

ustanoviteljice v Svetu zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.  
2. V Svet zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske se kot nadomestnega predstavnika ustanoviteljice, Mestne 

občine Kranj, imenuje Sašo Cuderman. 
 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata dosedanji 
sestavi Sveta zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.  
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH; 28 ZA). 
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C. Razrešitev predstavnika v Skupščini Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o.  
 
 
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:  

 
Mag. Igorja Velova se razreši z mesta predstavnika ustanoviteljice v Skupščini Komunale Kranj.  
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj! 
 
Sklep ni bil sprejet z dvotretjinsko večino vseh svetnikov (27 PRISOTNIH; 21 ZA, 6 PROTI, 0 NI GLASOVALO). 
 
 
D. Razrešitev dosedanjega direktorja in imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj 
 
Uvodno poročilo je podal Aljoša Ravnikar, zunanji pravni strokovnjak. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  

Komisija se je seznanila z razrešitvijo in imenovanjem vršilca dolžnosti direktorja Gasilsko reševalne službe 

Kranj. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan na glasovanje naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Tomaž Krišelj se razreši s položaja direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj. 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj. 
 
2. Tomaž Vilfan se imenuje za vršilca dolžnosti direktorja Gasilsko reševane službe Kranj do imenovanja novega 

direktorja. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj. 

 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem - podaljšanje 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 

 

Komisija za finance:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkama 

3. A in 3. B Premoženjskih zadev in se z njima strinjajo.  

 

Stanovanjska komisija:  

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 
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Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s podaljšanjem najemne pogodbe, sklenjene na podlagi 
izvedenega postopka izjemne dodelitve 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 (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
 
 
B. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2019-dopolnitev 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkama 

3. A in 3. B Premoženjskih zadev in se z njima strinjajo.  

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo 

Komisija se je seznanila s predlagano točko premoženjske zadeve 

 
Ker ni bilo razprave, 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 z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
4. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA JUŽNI DEL OBMOČJA EUP BI 42/1 – 

ZGORNJE BITNJE – PRVA OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. Dodatno je odlok pojasnila Vera Rutar iz 
Regijske razvojne družbe Domžale.  
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija:  

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo splošnega akta. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja E 

EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje – prva obravnava. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje (prva obravnava).  
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V razpravi so sodelovali: Irena Dolenc, Bojan Homan in Tomaž Ogris.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni cel območja EUP BI 
42/1 – Zgornje Bitnje v prvi obravnavi. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 
 
 
5. ODLOK O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA D 02/3 – ŠOLSKI 

CENTER ZLATO POLJE - PRVA OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. Dodatno je odlok pojasnil Borut Ulčar iz 
Regijske razvojne družbe Domžale.  
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo splošnega akta. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje D 02/3 – Šolski 

center Zlato polje – prva obravnava in predlaga: 

»Komisija predlaga, da se v okviru javne razgrnitve ZN Zlato polje na območju trgovskega centra Hofer zagotovi 

nova postaja KRsKOLESOM zaradi zagotavljanja trajnostne mobilnosti.« 

V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, Janez Ziherl, Robert Nograšek, Irena Dolenc in mag. Barbara Gunčar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 
– Šolski center Zlato polje, v prvi obravnavi. 

 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
Janez Černe je proceduralno predlagal, da je bil pri glasovanju za točko 2.C. opozorjen na napako pri glasovanju 
in predlagal, da župan odredi odmor, da ugotovijo kaj se je zgodilo. Vodje svetniških skupin naj se zberejo v bivši 
županovi pisarni.  
 
Župan Matjaž Rakovec je ob 17.00 odredil 5 minutni odmor.  
 
Seja Mestnega sveta se je nadaljevala ob 17.11 uri. 
 
Janez Černe je proceduralno povedal, da je na podlagi opozorila in računalniškega izpisa glasovanja pri točki 2.C. 
ugotovljeno, da  je bila na seji prisotna svetnica SDS Saša Kristan, ki ji ni prijela naprava in njen glas ni bil 
zabeležen. Na podlagi sestanka z vodji svetniških skupin predlagajo, da se to glasovanje ponovi.  
 
Na podlagi zaprosila svetnika Boštjana Trilarja za pravno podlogo za ponovno odločanje o zadevi, je vodja Urada 
za splošne zadeve, Mateja Koprivec, povedala, da je pravna podlaga 60. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
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občine Kranj, in sicer svetnik lahko poda ugovor na glasovanje najkasneje do pričetka razprave o naslednji točki 
dnevnega reda. Če svetnik ugovarja o poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se glasovanje ponovi.  
 
Razpravljali so: Janez Černe, Boštjan Trilar, Matjaž Rakovec, Tanja Graonja Krstev, Boris Vehovec, Zoran 
Stevanović, mag. Barbara Gunčar, Sandra Gazinkovski, mag. Branko Grims, ki je opozoril na drugi odstavek 30. 
člena Poslovnika MS MOK, ki določa, da če svetnik ugovarja o poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, 
se glasovanje ponovi. O isti zadevi je mogoče glasovati največ trikrat. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednja  
 
SKLEPA:  
 
1. Ponovno se glasuje o zadevi 2. C. Razrešitev predstavnika v Skupščini Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. 

 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 24 ZA, 6 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 
2. Mag. Igorja Velova se razreši z mesta predstavnika ustanoviteljice v Skupščini Komunale Kranj.  

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj! 
 
Sklep ni bil sprejet z dvotretjinsko večino vseh svetnikov (31 PRISOTNIH; 25 ZA, 6 PROTI, 0 NI GLASOVALO). 

 
 
Zoran Stevanović je povedal, da v svetniški skupini Zoran za Kranj menijo, da je Komunala Kranj eden 
najpomembnejših javnih zavodov na Gorenjskem in da se ne sme zgoditi, da ne mine en dan, da največja 
ustanoviteljica Komunale nima predstavnika v skupščini, zato vlagajo predlog za imenovanje novega predstavnika 
v Skupščini Komunale Kranj s podpisi enajstih svetnikov. 
 
V razpravi, v kateri so sodelovali: Matjaž Rakovec, Boris Vehovec, mag. Branko Grims, Boštjan Trilar, so ugotovili, 
da se mora o predlogu najprej izreči Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je ob 17.30 odredil deset minutni odmor in predlagal članom Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se sestanejo v bivših prostorih župana. 
 
Seja Mestnega sveta se je nadaljevala ob 17.45 uri.  
 
Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je povedal, da se je komisija 
sestala in so se dogovorili, da predlagajo mestnemu svetu, da se te točke ne uvrsti na dnevni red seje in da se je 
ne obravnava. 
 
 
 
6. ODLOK O USTANOVITVI IN ORGANIZIRANJU PODJETJA KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.  – 

OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo sta podala Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Anita 
Mežek, vodja pravne službe iz Komunale Kranj. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  

1. Statutarno pravna komisija meni, da je potrebno obrazložitev akta vsebinsko dopolniti z razlogi za 

ponovno uvedbo nadzornega sveta in hkrati preveriti, ali so pristojnosti med nadzornim svetom in 

skupščino pravilno razdeljene, predvsem glede imenovanja direktorja in prokurista; 

2. Statutarno pravna komisija želi obrazložitev, s katerim aktom je ustanovljeno javno podjetje, z odlokom 

ali družbeno pogodbo, in kakšna bo vsebina družbene pogodbe, glede na to, da so temeljna razmerja 

urejena že z odlokom; 
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3. Statutarno pravna komisija zaradi številnih nedoslednosti in neusklajenosti posameznih členov odloka 

ugotavlja, da odlok ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, 

d.o.o. – osnutek 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o ustanovitvi in 
organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. . 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednji 
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. - osnutek. 
 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
7. PREDLOG SPREMEMBE CEN STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD 
 
Uvodno poročilo sta podala Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Marija 
Pivk Oman iz Komunale Kranj. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točko 

Predlog spremembe cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Predlagatelja Komunalo Kranj pa pozivajo 

za dodatna, konkretna pojasnila o razlogih predlaganega povišanja cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih 

vod. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

1. Komisija se je seznanila z elaboratom o oblikovanju cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih površin v mestni občini Kranj; 

2. Komisija se je seznanila z elaboratom o oblikovanju cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih površin v Mestni občini Kranj; 

3. Komisija se je seznanila s cenami storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske 

odpadne vode. 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Predlagano Spremembo cen storitev odvajanja 
in čiščenja odpadnih vod. 
 

V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, Mojca Košir Štojs, Janez Černe, Irena Dolenc, mag. Branko Grims, mag. 

Barbara Gunčar, Anita Mežek, Ana Pavlovski, Saša Kristan, Nada Mihajlović in Matjaž Rakovec. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
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1. Potrdi se elaborat o oblikovanju cene storitve odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne 
vode z javnih površin  v Mestni občini Kranj. 

2. Potrdi se elaborat o oblikovanju cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne 
vode z javnih površin  v Mestni občini Kranj. 

3. Potrdijo se cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode: 
 
Omrežnina odvajanje: 

DN 
v EUR/mesec 
brez DDV 

20 4,73 

25 14,19 

30 14,19 

40 47,31 

50 in več 70,97 

 
Storitev odvajanje 0,1212 EUR/m3 brez DDV 
 
Omrežnina čiščenje: 

DN 
v EUR/mesec 
brez DDV 

20 5,51 

25 16,53 

30 16,53 

40 56,11 

50 in več 82,66 

 
Storitev čiščenje 0,4040 EUR/m3 brez DDV 
 
Cene storitev veljajo po preteku veljavnosti cen s poračunom, to je od 1.6.2020;  
 
4. Za obdobje enega leta (od 1.6.2019 do 31.5.2020) se uporabljajo cene s poračunom: 
Omrežnina odvajanje:  

DN 
v EUR/mesec 
brez DDV 

20 4,81 

25 14,42 

30 14,42 

40 48,06 

50 in več 72,08 

 
Storitev odvajanje 0,0786 EUR/m3 brez DDV 
 
 
Omrežnina čiščenje: 

DN 
v EUR/mesec 
brez DDV 

20 5,07 

25 15,20 

30 15,20 

40 50,65 
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50 in več 75,98 

 
Storitev čiščenje 0,2752 EUR/m3 brez DDV 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
 
8. SPREMEMBA IN DOPOLNITEV PRIPOROČILA O IZVAJANJU NALOG PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ 

V ORGANIH UPRAVLJANJA JAVNIH ZAVODOV 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

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

Sprememba in dopolnitev Priporočila o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih upravljanja 

javnih zavodov in se z njim strinjajo. 

 

V razpravi so sodelovali: dr. Andreja Valič Zver, Janez Černe, mag. Barbara Gunčar, Ana Pavlovski, Bojan Homan, 

mag. Branko Grims in Matjaž Rakovec. 

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da je mestni svet opravil razpravo in se seznanil s Spremembo in dopolnitvijo 

Priporočila o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih upravljanja javnih zavodov. Dokument 

bo popravljen za obravnavo in odločanje na eni naslednjih sej Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  

 
 

 

9. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Saša Kristan: 

- V zadnjem tednu je precej prahu dvignila obnova glavne stavbe Gorenjskih lekarn. S tem se dežurstvo lekarn 

za čas trajanja obnove seli v Škofjo Loko, čeprav imamo v Kranju še nekaj lekarn, ki bi lahko prevzele 

dežurstvo. Zanimalo jo je, kako je prišlo do tega.  

 

Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti, je povedala, da mora imeti dežurna lekarna okence za 

izdajo zdravil. Občina bo za odgovor zaprosila vodstvo Gorenjskih lekarn. 

 

- Zanimalo jo je, kaj je s pozidavo pri Osnovni šoli Staneta Žagarja, je kaj novega.  

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da so izrisali variante, umestili učilnice in telovadnico v zadnji del zemljišča. Po 

dopustih se bo oglasil pri sosedih, preden se poda vloga za gradbeno dovoljenje.  

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da je nadomestna lokacija glede na to, da sosedom prejšnja 

ni ustrezala oziroma so napovedali pritožbo zoper gradbeno dovoljenje. Preverili so umestitev poleg obstoječe 

telovadnice. Tam bi lahko umestili telovadnico in šest učilnic nad telovadnico. Vplivno območje ne bi segalo do 

sosedov, bi bilo potrebno zunanjo univerzalno športno površino premestiti na južni del objekta, torej na mesto 

kjer je bila do sedaj predvidena telovadnica. Tudi za ta del je potrebno gradbeno dovoljenje in zato se bo občina 

prej posvetovala s sosedi, da ne bi tratili časa in stroškov s postopki projektiranja in pridobivanja dokumentacije. 
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V primeru soglasja sosedov je čas izdelave dokumentacije približno tri mesece. Namera je prijaviti projekt na 

Celostne teritorialne naložbe, torej črpati evropska sredstva za ta namen. 

 

- Prebivalci Britofa so ob izgradnji kanalizacije Gorki ugotovili o nezakonito prodajo nepremičnine (gre za dve 

parcelni številki), ki v naravi predstavlja pešpot. V proračunu za 2018 te parcele ni bilo, bila pa je previdena 

za prodajo v proračunu za leto 2019. Iz izpiskov zemljiške knjige je razvidno, da sta bili ti dve parceli prodani 

oziroma prepisani na novega lastnika 5.6.2018. To pomeni, da sta bili prodani nezakonito, mimo načrta 

razpolaganja s premoženjem in mestnega sveta ter pristojnih komisij, kar je po mnenju prizadetih 

prebivalcev zrelo tudi za kakšno ovadbo. Prebivalci želijo, da se pogodba o prodaji razveljavi, zemljišče 

vzpostavi v prvotno stanje in da pešpot ostane. Želi čim prej pisni odgovor.  

- Izpostavila je problematiko Kavarne Mišmaš v Britofu. Zaradi neprestanega motenja reda in miru, ki ga s 

povzročanjem hrupa iz dneva v dan v večernih, nočnih in zgodnjih jutranjih urah povzroča lokal Mišmaš, 

kavarna Britof, normalno prebivanje v tem okolju ni več mogoče. Stanje se je bistveno poslabšalo od 

prevzema lokala s strani novih sedanjih lastnikov najemnikov. Razmere postajajo nevzdržne, posebej ob 

koncu tedna, ko se z in ob igranju žive glasbe in predvajanjem glasbe iz medijev na terasi pred lokalom 

povzroča neznosen hrup, ropot, vpitje, norenje do 4.00 ure zjutraj. Prepričani so, da so upravičeni, da imajo 

pravico do bivanja v normalnih razmerah, zato predlagajo, da se čas obratovanja lokala Kavarna Mišmaš 

spremeni skladno z naslednjim predlogom: od 6.00 zjutraj do 22.00 vsak delovni dan, od 6.00 do 23.00 petek 

in sobota, nedelja zaprto oziroma od 6.00 do 22.00. Nadalje predlagamo, da se prepove igranje in 

predvajanje kakršnekoli glasbe na terasi tega lokala in naj se zahteva vseh zvočnikov na terasi tega lokala. 

Igranje in predvajanje glasbe naj se dovoli le v primeru, da so okna in vrata lokala zaprta, da se ne omogoča 

širjenje hrupa v bivalno okolico. Pričakujejo, da bo predlog za spremembo obratovanja lokala Mišmaš 

prednostno in da bodo spremembe izvedene v najkrajšem možnem času. Prosila je za odgovor, ali se je na 

tem že kaj naredilo oziroma kdaj se bo in, če bo kakšen inšpektor obiskal lokal.  

 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da bodo zadevo preverili, 

preverili tudi pri policiji in pozvali lastnike lastnikov Kavarne Mišmaš na izjasnitev. 

 

2. Lea Zupan: 

- Na svetniško skupino se je obrnila krajanka Kokrice in sicer na Kokrici so ustanovili civilno iniciativo Mlaka 

Kokrica. Gre za to, da je že v postopku gradbeno dovoljenje za tretjo bazno postajo mobilne telefonije. Na 

Gasilskem domu Kokrica je ena, zraven pri Piceriji Viva je druga stacionarna postaja, poleg je premična 

Telemachova postaja, za katero naj že imeli gradbeno dovoljenje. Dne 10.4.2019 je bila ustna obravnava na 

Upravni enoti Kranj, navzoči so bili tudi člani civilne iniciative in investitor. Po obravnavi so prejeli zapisnik in 

zahtevali iz Upravne enote, da morajo vsi navzoči podati svoje mnenje in tudi razloge, zakaj nočejo, da se 

gradi tozadevno stacionarno postajo. Vse stranke so v roku podale svoje mnenje. Od upravne enote in od 

Telemacha ne prejmejo nobenih odgovorov. Zanima jih, kakšno je stališče občine glede navedenega in na 

kakšen način se bo to urejalo. 

 

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je povedal, da to ni prva pritožba. Bazne postaje so klasificirane kot 

infrastruktura skladno z Uredbo o zahtevnosti objektov, do neke višine so to enostavni objekti, nad neko višino 

so to manj zahtevni objekti, za katera je potrebno pridobiti gradbena dovoljenja. Dovoljeno jih je postavljati 

praktično povsod. Te omejitve ni in je to problem. Po informacijah občine vsi mobilni operaterji zgoščajo postaje, 

mrežo postaj, moči oddajnikov so nižje. Večajo se prenosi podatkov, zaradi tega tudi prihaja do povečanj in višjih 

objektov, ki oddajajo v najem prostor za te bazne postaje. Mnenja so različna, ljudi to skrbi, vendar kakor so to 

preverjali, nevarnosti za sevanje ni, saj je vsak mobilni telefon bolj nevaren.  

 

Lea Zupan je povedala, da v tem konkretnem primeru bodo na 300 m2 zgrajene tri bazne postaje, zraven je vrtec 

in šola. Civilna iniciativa je svoje izpolnila, od upravne enote in Telemacha ni odgovora. 

 

Janez Ziherl je povedal, da bi bilo lažje, če bi civilna iniciativa predlagala, kako naj občina pomaga pri tem. 
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Lea Zupan je povedala, da ko so se izvajale približne ocene meritev je gospod rekel, da je možno, da župan 

sprejme akt, da se bazne postaje ne gradijo v takih strnjenih naseljih. Želela je, da se to preveri.  

 

3. Zoran Stevanović: 

- Civilna iniciativa Mlaka Kokrica bo sama najela merilce elektro magnetnega delovanja in lahko bodo rezultati 

popolnoma drugačni kot s strani investitorja.  

- Mestni svet je seznanil s pobudo za odcepitev stanovanjskega naselja Planina 3 od KS Primskovo, ki jo je 

podala Svetniška skupina Lista Zoran za Kranj. Z županom je odgovorjeno, da bo pobuda podana pod točko 

Razno, saj se mestni svet samo seznanja. Gre namreč za dva popolnoma različna okolja, z drugačno bivanjsko 

in družbeno problematiko, zaradi tega in ob predpostavki, da je Planina 3 tudi lokacijsko dislocirana, je sama 

Planina 3 zapostavljena od same izgradnje. Želja po drugačni obravnavi je prisotna že vse od leta 2009, zato 

naj se mestni svet seznani s pobudo po odcepitvi naselja Planine 3 in pripojitvi h KS Bratov Smuk in sproži 

najenostavnejši postopek za izvedbo sprememb v sprejemljivem času. Župan se je zavezal, da bo pri prvih 

naslednjih volitvah speljal referendum na tem območju. Na podlagi mnenja Službe za lokalno samoupravi 

Ministrstva za javno uprava sta pridobljeni mnenji obeh krajevnih skupnosti, ki podpirata voljo prebivalstva 

in nimata zdržkov.  

 

4. Albin Traven:  

- Podal je novo pobudo za popravilo mostu čez potok Golnišnica v Letencah. Most je dolg in visok, zato 

predstavlja nevarnost za uporabnike, predvsem vaščane med katerimi je tudi precej otrok. Na 

razpadanje ograje je bil opozorjen s strani prebivalke te vasi, zato si je situacijo tudi sam ogledal. Ta 

lesena ograja je bila na novo nameščena pred tremi ali štirimi leti in žal že razpada. Zaprosil je, da se 

zagotovi popravilo in osnovno prometno varnost za vaščane Letenc.  

 

5. Irena Dolenc:  

- Dejstvo je, da je obolevnost za klopnim meningoencefalitisom v Sloveniji zelo visoka, najvišja na 

Koroškem in Gorenjskem. Cepljenje je od leta 1986 obvezno za vse tiste osebe, ki so pri delu 

izpostavljene okužbi in zanje stroške krije delodajalec. Od leta 1990 pa tudi za dijake in študente, ki so 

okužbi izpostavljeni med šolanjem pri praktičnem pouku. Država je za letošnjo jesen sprejela program 

brezplačnega cepljenja za dve starostni skupini, 49 let in 3 leta. Nacionalni inštitut je opozoril, da bi nižja 

cena prispevala k bistveno večji pripravljenosti ljudi za cepljenje. Ocenjujejo, da je pri nas le okoli 16 

odstotkov prebivalcev cepljenih z najmanj enim odmerkom. Redno pa se cepi 7 odstotkov prebivalcev. 

Odmerek odraslega prebivalca po redni ceni omenjenega inštituta stane 35 eur, za otroka 33 eur. 

Priporočljive so tri doze cepljenja, nato sledijo poživitveni odmerki na 3 oziroma 5 let. Ponekod so breme 

stroška cepljenja prevzele lokalne skupnosti, a so to bolj redki primeri na primer Škofja Loka. Letos marca 

je akcijo cepljenja sofinancirala odraslim, redno ceno je znižala za 10 eur, otrokom za 13 eur. 

Sofinanciranje so utemeljili z več primeri okuženosti. 

Vprašala je, ali je mogoče, da bi Mestna občina Kranj v letu 2020 ta pozitiven zgled.  

 

Bojan Homan je komentiral, da je cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu v kapitalistični Avstriji 

pol cenejše.  

 

6. Dr. Andreja Valič Zver:  

- Opozorila je, da je trava na Planini II napol pokošena. Prosila je, da se za to poskrbi oziroma naj se poda 

uraden odgovor in se ga javno objavi na desko.  

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da to verjetno okoli Likozarjeve ulici in da je to zemljišče v privatni lasti. 

 

Podžupan Robert Nograšek je povedal, da trava ni pokošena na parceli, ki meji na Likozarjevo ulico 25. Na 

tej parceli so funkcionalno zemljišče vpisali etažni lastniki štirih blokov. Lastniki so vpisani na cesti, parkirni 

hiši, zelenici in je nastala velika zmešnjava. Trenutno prosijo, da občina vzame to zemljišče in da se stvari 

uredijo. 
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- Veliko starejših ljudi hodi peš na pokopališče, zato je predlagala, da se postavijo dodatne klopce ob Cesti 

na Klanec, ob Cesti Rudija Šelige, skratka na vzhodno vpadnico.  

- Opozorila je, da so parkirišča ob Cesti Rudija Šelige proti Cineplexxu direktno ob cesti in osebe, ki 

izstopijo iz avtomobila, stopijo direktno na cestišče zelo prometne ceste. Prosila je, da bi se tam zgradili 

kakšni prehodi oziroma dostopi do pločnika.  

 

7. Sandra Gazinkovski:  

- Na svetniško skupino LRK so se obrnili stanovalci Planine 1, del od Gostilne Silvester do pokopališča. 

Zanima jih, ali in kdaj se bodo gradila dodatna parkirišča. Trenutno se tam ureja pločnike  in kolesarska 

pot, s tem se bo uničilo 50 stranskih parkirnih mest, kar pomeni zelo veliko težavo za parkiranje 

stanovalcev.  

 

8. Nataša Majcen:  

- Podala je pobudo za opremljanje policijskih interventnih vozil z defibrilatorjem po zgledu občine Radovljica. 

Izpostavila je primer dobre prakse iz občine Radovljica, kjer sta policista – prva posredovalca s pomočjo 

mimoidočih in z uporabo defibrilatorja rešila življenje vozniku, ki ob njunem prihodu na kraj dogodka ni dihal. 

Predlagala je, da bi občina Kranj dala dva defibrilatorja v uporabo Policijski postaji Kranj, po zgledu občine 

Radovljice in PP Radovljica v okviru projekta »Oživimo srce« (več na povezavi, 

https://www.radovljica.si/post/129208 ). K sodelovanju bi lahko povabili tudi občino Šenčur in občino Naklo, 

saj čez njuno območje teče avtocesta in policisti Prometne policije Kranj posredujejo tudi na njunem 

območju. Tako bi lažje zagotovili dva avtomatska defibrilatorja (enega za Postajo prometne policije Kranj in 

enega za Policijsko postajo Kranj). Seznanjena je tudi s težjo dostopnostjo defibrilatorjev, ki so nameščeni v 

notranjih prostorih šol. Smotrno bi bilo, da se aparate prestavi na mesta, ki bi bila dostopna vsem občankam 

in občanom, saj le tako služijo svojemu namenu 365 dni na leto in ne le v času, ko šola obratuje.   

 

9. Manja Zorko:  

- Kot predsednica KS Bratov Smuk je povedala, da so seznanjeni s pobudo za odcepitev Planine 3 KS 

Primskovo in priključitev h KS Bratov Smuk.  

- Glede nepokošene trave na Likozarjevi ulici je povedala, da tudi krajevna skupnosti dobiva ogromno 

pritožb in so razmišljali, da bi krajevna skupnost urgentno uredila košnjo, vendar ne smejo, ker je to 

zemljišče privatna lastnina. Odgovor občine bo podan tudi Sosvetu za krajevne skupnosti in ga bodo 

posredovali stanovalcem omenjenega območja.  

- Strinjala se je s predlogom dr. Andreje Valič Zver glede ureditve prehodov za voznike in njihove sopotnike, 

ki izstopajo iz avtomobilov parkiranih na parkirnih mestih ob Cesti Rudija Šeliga.  

- Vprašala je, kaj je z zemljiščem na Planini med Planetom Tuš, Mesnim centrom Ave in Evrospinom. Zemljišče 
ni ograjeno, je pa težava, ker se nanj odlaga gradbeni material. Lastnik je zemljišče oddal za namen cirkusa, 
ustrezna dovoljenja za obratovanje cirkusa niso bila izdana. Zanimalo jo je, ali lahko občina pozove lastnike 
k ograditvi zemljišča in kako je s hrupom, ki ga bo povzročalo obratovanje cirkusa. 
 

Aleš Bizjan, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, je povedal, da je predmetno zemljišče v zasebni lasti. Po 
Zakonu o varstvu okolja je za reševanje gradbenih in nevarnih odpadkov pristojen Inšpektorat RS za okolje in 
prostor. MIK je nezakonito odlaganje gradbenih odpadkov odstopil pristojnemu inšpektoratu: dne 17.2.2011 št. 
zadeve 061-39/2011, dne 1.2.2013 št. zadeve 061-19/2013 in dne 20.5.2016 št. zadeve 061-119/2016. 
Cirkus bo za obratovanje na tem mestu po vsej verjetnosti pridobil vsa potrebna dovoljenja in soglasja 
pristojnih organov. Nadzor  nad izvajanjem Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je v pristojnosti 
Inšpektorata RS za okolje in prostor, v kolikor pa bi prihajalo do povzročanja hrupa med 22.00 uro in 6.00 uro, 
torej da bi bil zaradi hrupa cirkusa moten mir in počitek ljudi, pa je za nadzor nad tovrstnimi kršitvami pristojna 
Policija.  
 

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je povedal, da je lastnik zemljišča družba Domplan, ki se zanima za 

spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta in na to v gradnjo stanovanj.  

https://www.radovljica.si/post/129208
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10. Saša Kristan:  

- Zanimalo jo je, ali občina od vrtičkov, ki so v lasti občine, prejema najemnino in koliko najemnine plačujejo 

najemniki.  

 

11. Nada Mihajlovič:  

- Opozorila je na nepokošeno površino v neposredni bližini Vrtca Kekec, ki je v lasti banke. Predlagala je, da se 

zadolži Floro, da se na teh površinah izvede košnja, račun se izstavi lastnikom površin. 

 

 

 

Ob 19.35 uri je bila seja zaključena. 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 

 

 


