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 Mestni svet 

    

 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  

 T: 04 2373 119   F: 04 2373 106 

 E: mok@kranj.si   S: www.kranj.si 

  

 

 

 
 
 
Številka:    900-12/2019-12-(52/04) 
Datum:      17. 4. 2019 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
5. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 17. 4. 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, Tanja Graonja Krstev, mag. Branko Grims, mag. 
Barbara Gunčar, Iztok Jenko mag., Nataša Jenkole, 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, mag. Igor Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 
 
Odsotna mestna svetnika: Bojan Homan in Andreja Kert. 
 
Na seji so bili navzoči še: Ana Vizovišek – 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, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Marko 
Čehovin - vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične 
zadeve, Vid Krčmar – namestnik vodje Urada za tehnične zadeve, Aleš Bizjan – vodja Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Kranj, Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 
 
Na seji je bil prisoten tudi gospod Ivo Bajec, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, ki je podal 
kratko predstavitev. 
 
Župan Matjaž Rakovec je s 1.4.2019 za podžupana imenoval gospoda Roberta Nograška. Pomagal bo pri delu in 
opravljal posamezne naloge iz pristojnosti Urada za družbene dejavnosti, naloge na področju sociale in šolstva 
ter Kabineta župana, naloge na področju krajevnih skupnosti.  
 
Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 30 svetnic in svetnikov ter, da je 
s tem mestni svet sklepčen.  
 
Na mizo so predložene nove kadrovske zadeve: C. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Gimnazije Kranj, D. Mnenje 
o kandidatih za direktorja Ljudske univerze Kranj, E. Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Gasilsko reševalna 
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služba Kranj, F. Imenovanje Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj in G. Zadržanje izvajanja odločitve 
mestnega sveta z dne 20.3.2019 in predlog mestnemu svetu za ponovno odločanje.  
 
V razpravi so sodelovali: Boštjan Trilar, Zoran Stevanović, mag. Igor Velov, Tanja Graonja Krstev in župan Matjaž 
Rakovec.  
 
Na podlagi dogovora z vodji svetniških skupin je župan Matjaž Rakovec povedal, da se bo zadeva G. Zadržanje 
izvajanja odločitve mestnega sveta z dne 20.3.2019 in predlog mestnemu svetu za ponovno odločanje uvrsti na 
naslednjo sejo mestnega sveta ter dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Na dnevni red se uvrstijo nove kadrovske zadeve: C. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Gimnazije Kranj, D. 
Mnenje o kandidatih za direktorja Ljudske univerze Kranj, E. Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Gasilsko 
reševalna služba Kranj in F. Imenovanje Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj. 

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
Na predlog Statutarno pravne komisije pri točki Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Mestni občini 
Kranj je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec predlagal, da se hitri postopek spremeni v skrajšanega, ker po 
ugotovitvah komisije ne gre za manj zahtevne spremembe.  
 
Na mizo je bila predložena nova točka: Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Škofja Loka. Zadeva se je 
dalj časa usklajevala, mudi se zaradi roka države, ki ga je postavila do konca aprila letošnjega leta. Krajani in 
krajevne skupnosti obeh strani, Žabnice in Sveti Duh so se uspeli dogovoriti, da bo tamkajšnje pokopališče v 
kranjski občini.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Na dnevni red se kot 9. točka uvrsti Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Škofja Loka. 
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
Svetnik Boštjan Trilar je želel za svojo predstavitev pomoč tehnike, ki je na voljo v sejni sobi in sicer z grafičnim 
prikazom.  
 
Razpravljali so: mag. Barbara Gunčar, Boštjan Trilar, Zoran Stevanović, Matjaž Rakovec, Janez Černe, Tomaž Ogris, 
Ana Štromajer in Evstahij Drmota. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Svetniku Boštjanu Trilarju se na današnji seji dovoli razprava z uporabo tehnike, konkretno z uporabo  USB ključka 
in predstavitve preko powerpointa. 
 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 19 ZA, 2 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 
 
Boštjan Trilar:  
- Predlagal je umik 3.C. in 3.D. premoženjskih zadev, ker se za navedeni zadevi sredstva prerazporejajo iz 17-

ih NRP-jev in vmes je tudi projekt Kranj ob Savi. V kolikor se prerazporedijo sredstva, se Kranj odreče 28-
milijonski investiciji, ki bi jo Stanovanjski sklad Republike Slovenije iz državnih sredstev zgradil v Kranju. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Z dnevnega reda se umakneta 3.C. in 3.D. Premoženjski zadevi. 
 
Sklep ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 8 ZA, 16 PROTI, 4 NISO GLASOVALI). 
 
 
Nadaljnjih pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED:  
1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje z dne 11.3.2019 in 4. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z 

dne 20.3.2019 ter poročilo o izvršitvi sklepov  
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve  
4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 
5. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Mestni občini Kranj – osnutek (predlog za skrajšani 

postopek) 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheoloških kulturnih spomenikov v Mestni občini 

Kranj – osnutek (predlog za skrajšani postopek) 
7. Poročilo o poslovanju javnih zavodov v Mestni občini Kranj za leto 2018 
8. Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Naklo 
9. Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Škofja Loka 
10. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
11. Težave z dostopnostjo invalidnih oseb v stavbo Mestne občine Kranj 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 4 NISO GLASOVALI). 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE Z DNE 11.3.2019 IN 4. REDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE KRANJ Z DNE 20.3.2019 TER POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Poročilo o izvršitvi sklepov 1. izredne seje in 4. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal Mirko 
Tavčar, vodja Urada za finance.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, Matjaž Rakovec, v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Potrdi se zapisnik 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 11.3.2019 ter poročilo o izvršitvi 

sklepov. 
2. Potrdi se zapisnik 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20.3.2019 ter poročilo o izvršitvi sklepov. 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE  
 
A. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole Matije Čopa Kranj 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razpravljali so: Lea Zupan, mag. Barbara Gunčar, mag. Igor Velov, Janez Černe, Zoran Stevanović, Albin Traven, 
Boštjan Trilar, Evstahij Drmota in Ana Pavlovski. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
M N E N J E   h kandidaturam za ravnateljico Osnovne šole Matije Čopa Kranj: Mag. Branki Vodopivec in mag. 
Mateji Zukanović se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Matije Čopa Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH; 20 ZA, 6 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
B. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Franceta Prešerna 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:  
 
M N E N J E   h kandidaturam za ravnatelja Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj:  
Alešu Žitniku in Aleksandru Gubetu se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Franceta 
Prešerna Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH; 29 ZA). 
 
 
C. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Gimnazije 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:  
 
M N E N J E   h kandidaturam za ravnatelja Gimnazije Kranj:  
Tadeju Bračku, Aljoši Brlogarju in Aljoši Ermanu se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije 
Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH; 30 ZA). 
 
 
D. Mnenje o kandidatih za direktorja Ljudske univerze 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:  
 
M N E N J E   h kandidaturam za direktorja/ico Ljudske univerze Kranj:  
Mateji Šmid in dr. Štefanu Žunu se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja/ico Ljudske univerze Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH; 27 ZA, 1 PROTI). 
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E. Imenovanje Občinske volilne komisije Mestne občine 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 Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj se za mandatno obdobje 2019-2023 imenujejo:  
1. Aljoša Drobnič - predsednik 
2. Helena Miklavčič - namestnica predsednika  
3. Irena Bevc - članica 
4. Aljoša Kavčič – namestnik članice 
5. Vlasta Rozman - članica 
6. Jerneja Logar – namestnica članice 
7. Sebastjan Gubič - član 
8. Patricija Tomažič– namestnica člana 
Sklep velja z dnem sprejema na mestnem svetu.« 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH; 30 ZA). 
 
 
F. Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Gasilsko reševalna služba 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 zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj se kot predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj, imenujejo:  
1. Milan Glamočanin 
2. Bojan Homan 
3. Jure Meglič 
Sklep velja z dnem sprejema na mestnem svetu. 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH; 20 ZA, 6 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
A. Prerazporeditev sredstev – NADGRADNJA PROSTOROV ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV V 

OZG KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  
 
Stališče komisije:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 
 
Po krajši razpravi, v kateri sta sodelovala Saša Kristan in Boštjan Trilar, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
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V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 se za povečanje sredstev za izvedbo del nadgradnje prostorov za 
izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj, izvede prerazporeditev sredstev iz NRP 40600029 LN 
Planina-jug in NPR 40719013 Dozidava vrtca Kokrica na NRP 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje 
preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj, v skupni višini 111.000 EUR kot sledi: 
iz  

1. NRP 40600029 LN Planina-jug, postavke 221001 invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 
402113 geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, v višini 5.000,00 eur, 

2. NRP 40600029 LN Planina-jug, postavke 221001 invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 
420600 odkup zemljišč, v višini 70.000,00, 

3. NRP 40600029 LN Planina-jug, postavke 221001 invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, v višini 30.000,00 eur, 

4.  NRP 40600029 LN Planina-jug, postavke 231003 cestna razsvetljava-investicije, podkonta 420804 Načrti 
in druga projektna dokumentacija, v višini 1.000,00 eur, 

5. NRP 40600029 LN Planina-jug, postavke 231007 oskrba z vodo – investicije in invest.transfer, podkonta 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, v višini 4.000,00 eur, 

6. 40719013 Dozidava vrtca Kokrica, postavka 121001 investicije in ivestic.transfer, podkonto 420401 
novogradnja, v višini 1.000,00 eur 

na  
1. NRP 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj, postavko 

1602011 zdravstvo, podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v skupni višini 111.000 
EUR. 

 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).  
 
 
B. Predlog za odprtje novega NRP Dom upokojencev in prerazporeditev sredstev 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  
 
Stališče komisije:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 
 
V razpravi so sodelovali: Boštjan Trilar, Janez Černe, dr. Andreja Valič Zver in Marko Čehovin. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 
1. V načrt razvojnih programov 2019 se uvrsti nov projekt Dom upokojencev. 
2. Na nov NRP Dom upokojencev se sredstva v skupni višini 30.000 EUR prerazporedijo kot sledi: 

1. iz obstoječega NRP 40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje, postavke 231007 Oskrba z vodo - 
investicije in invest. transfer, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
na NRP Dom upokojencev, postavko Dom upokojencev, in sicer na podkonto 420804 Načrti in druga 
projektna dokumentacija v višini 20.000 EUR; 

2. iz obstoječega NRP 40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje, postavke 231007 Oskrba z vodo - 
investicije in invest. transfer, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
na NRP Dom upokojencev, postavko Dom upokojencev, in sicer na podkonto 420899 Plačila drugih 
storitev in dokumentacije v višini 10.000 EUR. 

 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).  
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C. Predlog za odprtje novega NRP Vrtec Bitnje in prerazporeditev sredstev za izvedbo 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  
 
Stališče komisije:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 
 
Po krajši razpravi, v kateri sta sodelovala Boštjan Trilar in Tomaž Ogris, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2019 se uvrsti nov NRP Vrtec Bitnje in izvede se prerazporeditev sredstev 
iz NRP 40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje na NRP Vrtec Bitnje v višini 112.522,00 EUR kot sledi: 

1. Iz NRP 40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje, postavke 231007 Oskrba z vodo- investicije in 
invest. transfer, konta 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča v višini 2.000,00 EUR, 
iz NRP 40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje, postavke 231007 Oskrba z vodo - investicije in 
invest. transfer, konta 420801 Investicijski nadzor v višini 3.000,00 EUR, 
iz NRP 40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje, postavke 231007 Oskrba z vodo - investicije in 
invest. transfer, konta 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 5.000,00 EUR in 
iz NRP 40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje, postavke 231007 Oskrba z vodo - investicije in 
invest. transfer, konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 15.000,00 EUR na 
nov NRP Vrtec Bitnje, postavko 121001 Investicije in investic. transf, konto 420804 Načrti in druga 
projektna dokumentacija sredstva v višini 25.000,00 EUR, 

2. Iz NRP 40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje, postavke 231007 Oskrba z vodo - investicije in 
invest. transfer, konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na 
nov NRP Vrtec Bitnje, postavko 121001 Investicije in investic. transf, konto 420401 Novogradnje 
sredstva v višini 82.000,00 EUR, 

3. Iz NRP 40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje, postavke 231007 Oskrba z vodo - investicije in 
invest. transfer, konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na 
nov NRP Vrtec Bitnje, postavko 121001 Investicije in investic. transf, konto 420801 Investicijski nadzor 
sredstva v višini 5.522,00 EUR, 

 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 4 NISO GLASOVALI). 
 
 
 
D. Predlog za odprtje novega NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona in 

prerazporeditev sredstev za izvedbo 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila s predlogom za odprtje novega NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega 
stadiona in prerazporeditev sredstev za izvedbo. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 
 
V razpravi so sodelovali: Tanja Graonja Krstev, Janez Černe, Irena Dolenc, Ana Štromajer, Matjaž Rakovec, 
Boštjan Trilar, Ana Pavlovski, mag. Barbara Gunčar, Nada Mihajlović, Zoran Stevanović, mag. Igor Velov in Mirko 
Tavčar. 
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Boštjan Trilar je predlagal, da se v osnutek proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020  uvrsti projekt Kranj ob 
Savi, rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke in izgradnja mostu čez Savo. 
Dodatno je želel, da se pripravi seznam projektov, ki bodo uvrščeni v proračun za leto 2020, katerih vrednost je 

nad 500.000 EUR in seznam projektov za krajevne skupnosti v vrednosti 10.000.000 EUR. Župan Matjaž Rakovec 

je povedal, da bo dobil pisno. 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednja 
 
SKLEPA: 

 

V osnutek proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020 se uvrsti projekt Kranj ob Savi, rekonstrukcija Savske ceste 
od Smledniške ceste do Savske loke in izgradnja mostu čez Savo.  
 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 13 ZA, 12 PROTI, 1 NI GLASOVAL) 
 
1. V načrt razvojnih programov 2019 se uvrsti nov projekt Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona. 
2. Na nov NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona se sredstva v skupni višini 400.000 EUR 
prerazporedijo kot sledi: 
1. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619033 Faza 

1, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 
stroški objav 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v višini 2.000 EUR; 

2. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619033 Faza 
1, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 
stroški objav 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420801 Investicijski nadzor v višini 4.146 EUR; 

3. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619033 Faza 
1, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 402008 Računovodske, revizorske in 
svetovalne storitve 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420801 Investicijski nadzor v višini 3.854 EUR; 

4. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619033 Faza 
1, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420600 Nakup zemljišč 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 25.000 EUR; 

5. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619033 Faza 
1, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420600 Nakup zemljišč 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 15.000 EUR; 

6. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619033 Faza 
1, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 402008 Računovodske, revizorske in 
svetovalne storitve 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 2.292 EUR; 

7. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619033 Faza 
1, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420600 Nakup zemljišč 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 9.128 EUR; 

8. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619033 Faza 
1, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420804 Načrti in druga projektna 
dokumentacija 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 19.666 EUR; 

9. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619033 Faza 
1, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420899 Plačila drugih storitev in 
dokumentacije 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 4.749 EUR; 
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10. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619033 Faza 
1, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420899 Plačila drugih storitev in 
dokumentacije 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 10.000 EUR; 

11. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619034 Faza 
2, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420600 Nakup zemljišč 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 1.311 EUR; 

12. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619034 Faza 
2, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420600 Nakup zemljišč 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 90.000 EUR; 

13. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619034 Faza 
2, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420804 Načrti in druga projektna 
dokumentacija 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 4.165 EUR; 

14. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619034 Faza 
2, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420804 Načrti in druga projektna 
dokumentacija 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 45.000 EUR; 

15. iz obstoječega NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, podNRP 40619034 Faza 
2, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420899 Plačila drugih storitev in 
dokumentacije 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 27.041 EUR; 

16. iz obstoječega NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj, postavke 141001 Šport - investicije in 
invest. transfer, podkonta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 4.000 EUR; 

17. iz obstoječega NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj, postavke 141001 Šport - investicije in 
invest. transfer, podkonta 402099 Drugi splošni material in storitve 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 5.000 EUR; 

18. iz obstoječega NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj, postavke 141001 Šport - investicije in 
invest. transfer, podkonta 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 5.170 EUR; 

19. iz obstoječega NRP 40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje, postavke 231007 Oskrba z vodo - investicije in invest. 
transfer, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
na NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona, postavko 141001 Šport - investicije in invest. transfer, 
in sicer na podkonto 420401 Novogradnje v višini 122.478 EUR. 

 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH; 25 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
 
4. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2018 
 
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 Zaključnega računa 
proračuna MO Kranj za leto 2018, opozarjajo pa na preveliko porabo tekočih odhodkov in transferov, glede na 
razpoložljive prihodke. 
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo  
Komisija soglaša z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila z zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine 
Kranj za leto 2018. 
 
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 Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018. 
2. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta pridobivanja 

nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2018. 
3. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018. 
4. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega programa prodaje občinskega 

finančnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2018.  
5. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji načrta razpolaganja s premičnim 

premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2018. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH; 30 ZA). 
 
 
 
5. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI 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:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o spremembah 
Odloka o turistični taksi v MO Kranj-osnutek in se z njo strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija v zvezi s postopkom za sprejem odloka predlaga, da se odlok obravnava v skrajšanem postopku, saj ne 
gre za manj zahtevne spremembe odloka, ki bi upravičevale hitri postopek. V primeru, da pri obravnavi osnutka 
odloka ne bi bilo pripomb, ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve njegovega besedila, se mestnemu svetu 
v sprejem predlaga sklep, ki se glasi: »Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Mestni občini 
Kranj«. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom  Odloka o spremembah Odloka o 
turistični taksi v Mestni občini Kranj, ga podpira in soglaša, da se predlagani odlok sprejme po hitrem postopku.  
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Po krajši razpravi Irene Dolenc je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Mestni občini Kranj se sprejme po skrajšanem postopku. 
 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 

2. Sprejme se predlog Odloka o spremembah Odloka o turistični taksi v Mestni občini Kranj. 
 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH; 23 ZA). 
 
 
 
 
6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAZGLASITVI ARHEOLOŠKIH KULTURNIH 

SPOMENIKOV V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK (PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK) 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na besedilo predlaganega odloka. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija daje soglasje k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheoloških kulturnih 
spomenikov v Mestni občini Kranj. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja  
 
SKLEPA: 

 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheoloških kulturnih spomenikov v občini Kranj  

se sprejme po skrajšanem postopku.  
 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH; 21 ZA). 
 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheoloških kulturnih spomenikov v 
občini Kranj. 

 
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH; 23 ZA). 

 
 
 
 
7. POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2018 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Poročila o poslovanju 
javnih zavodov v MO Kranj za leto 2018. 
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija se je seznanila s poslovanjem javnih zavodov v Mestni občini Kranj za leto 2018. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija daje soglasje k vsem trem predlaganim sklepom.  
 
Razpravljali so: Saša Kristan, mag. Barbara Gunčar, Matjaž Rakovec, Saša Kristan in Janez Černe.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2018, katerih 

ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj.  
2. Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v 

javnih zavodih: Gorenjski muzej v višini 21.348 €, Mestna knjižnica Kranj v višini 17.588 €, Zavod za šport 
Kranj v višini 102.870 €, Kranjski vrtci v višini 34.842 €, Ljudska univerza Kranj v višini 4.513 €, Glasbena šola 
Kranj v višini 49.914 €, Zavod za turizem in kulturo Kranj v višini 54.475 € in Gasilsko reševalna služba Kranj 
v višini 34.426 €. 

3. Prešernovo gledališče Kranj, ki je v letu 2018 ustvarilo presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.848 €, bo 
krilo izgubo iz presežka prihodkov nad odhodki v letu 2019. Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj pa bo izgubo v 
višini 2.159 € pokrila iz ostanka presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.  

 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH; 27 ZA).  
 
 
 
 
8. USKLADITEV MEJE MESTNE OBČINE KRANJ IN OBČINE NAKLO 
 
Uvodno poročilo je podala Mihaela Šuštar Gruber, namestnica vodje Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija:  
Predlagatelja se opozarja na pripravo gradiva (obrazložitve) v skladu s 137. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Kranj.  
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Sklepom o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Naklo. Prosijo za dodatna 

pojasnila glede prenosa zemljišč, iz MOK v Naklo. 

Po krajši razpravi svetnika Evstahija Drmote, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se sklep o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Naklo. 
 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH; 27 ZA).  
 
 
 
 
9. USKLADITEV MEJE MESTNE OBČINE KRANJ IN OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
Uvodno poročilo je podala Mihaela Šuštar Gruber, namestnica vodje Urada za okolje in prostor.  
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se sklep o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Škofja Loka. 
 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH; 27 ZA).  
 
 
 

 
10. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 
1. Saša Kristan:  
- Ne strinja se z odgovorom za obrezovanje dreves pri Nazorjevi ulici. (odgovor Čehovin, glej spodaj) 
- Na Šempetrski ulici v Stražišču se vgrajujejo električni vodi pod zemljo. Zanimalo jo je, ali se je na občini 

preverilo, kakšno je stanje kanalizacije na tej cesti. Predlagala je, da v bodoče ob razkopavanju določenega 
odseka ceste hkrati uredi elektrika, kanalizacija, voda in optika. 

- Zanimalo jo je, katere spremembe so nastale pri svetnikih v mestnem svetu. (odgovor Gunčar, glej spodaj) 
- Zanimalo jo je, kakšen strošek je za Mestno občino Kranj organizacija državne proslave. (odgovor župan, glej 

spodaj) 
 
Župan Matjaž Rakovec je povedal, da občina nima nobenega stroška, ker gre organizacija državne proslave 
iz Ljubljane. 
 
Mag. Barbara Gunčar:  

- Povedala je, da so se povezali samostojni svetniki Andreja Kert, Jožef Rozman, Tomaž Ogris in mag. Barbara 
Gunčar v svetniško skupino interesno povezanih svetnikov, zato ker ocenjujejo, da bodo dosegli večjo 
prepoznavnost v mestnem svetu in želijo si konstruktivnega sodelovanja. 
 
Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da je iz odgovora  
razvidno, da so prepoznali potrebo po obrezovanju dreves na Nazorjevi ulici 8, kar bo koncesionar tudi 
naredil.  
 

2. Zoran Stevanović:  
- Lista Zoran za Kranj je pripravila referat o perečem problemu, in sicer je to stavba na naslovu Planina 2, ki 

ogroža okolico in ne predstavlja več nekega varnega okolja, niti za okoliške stanovalce niti za mimoidoče. 
Našli so tujega investitorja, avtohtonega Kranjčana, športnika v tujini, ki je pripravljen objekt odkupiti, 
porušiti in zgraditi stanovanjski blok. Prosil je za odgovor na elektronsko sporočilo. (odgovor podžupan, glej 
spodaj) 
 
Janez Černe, podžupan, je povedal, da je bil v navezi z direktorico lastnice družbe Domplan d.d. Kranj. Na 
podlagi tega vprašanja jo je pozval naj poda konkretne plane in odgovore. Dejstvo je, da se je družba 
Domplan po dolgotrajnih sodnih postopkih šele v letu 2018 uspela vpisati kot edina lastnica na stavbi in 
njenem pripadajočem zemljišču.  
Vzporedno z potekom postopkov, vezanih na ureditev lastništva so razmišljali o bodoči rabi tega prostora, ki 
bi bila optimalna, tako za investitorja, kot za celotno sosesko. Že v letu 2010 so razmišljali, da bi namesto 
obstoječega objekta zgradili poslovni objekt za lastne potrebe s pozemno garažo, ki zagotovila potrebne 
parkirne površine za potrebe delovanja stavbe v dveh kletnih etažah, morebitna izvedba tretje kletne etaže 
pa bi omogočila ponudbo odkupa parkirnih mest okoliškim stanovalcem.Z idejno zasnovo objekta, so v letu 
2011 podali pobudo na Mestno občino Kranj, da v postopku priprave novega Občinskega prostorskega načrta 
nove prostorske akte oblikuje tako, da bo možno pridobiti gradbeno dovoljenje za načrtovani objekt. Za 
realizacijo takega posega bi bilo potrebno pridobiti pravico graditi tudi na zemljiščih, ki so v lasti Mestne 
občine Kranj. Ker gre za zemljišča, ki bi se v morebitnih nadaljnjih postopkih lahko določila kot pripadajoča 
zemljišča k obstoječim večstanovanjskim stavbam v neposredni bližini, so na podlagi uveljavljene sodne 
prakse skupaj z Mestno občino Kranj ugotovili, da projekta v taki obliki ni možno realizirati. Po tej odločitvi 
so na Mestno občino Kranj naslovili pobudo, da se OPN spremeni tako, da bo na predmetnem zemljišču 
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dopustna gradnja objekta z oskrbovanimi stanovanji. Ocenjujejo, da je v okolju prisotna velika potreba po 
tovrstnih stanovanjih ter da je predmetna lokacija primerna za objekt s tako vsebino. V kolikor bo pobuda 
sprejeta in OPN ustrezno spremenjen bomo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije. Predvidevajo, da bi 
v primeru, da ne bi prišlo do kakšnih zapletov v upravnih postopkih, z gradnjo pričeli v naslednjem letu. 
Občina pa predvideva, da bo OPN v prvem branju pred mestnimi svetniki v maju, v drugem branju pa v 
septembru.  

3. Jožef Rozman:  
- Opozoril je na intervencijske poti. V Šorlijevem naselju so poti označene kot intervencijske. To pomeni, da se 

na njih ne sme parkirati in s tem onemogočati prevoznost in dostop do krizne lokacije. Naselje ima le en 
dostop oz. izstop za motorni promet in sicer iz Zoisove ulice. V preteklosti je bil še en dostop, iz Ulice XXXI. 
divizije, ki pa je zaprt z velikim kamnitim cvetličnim loncem in to na intervencijski poti. Omenjena zapora 
omogoča parkiranje pred loncem z obeh strani. S tem je onemogočen nemoten promet na intervencijski poti 
in hiter dostop intervencijskega vozila v naselje. Posredovanje medobčinskega redarstva so neučinkovita, saj 
so preredka, praktično nikoli pa v nočnem času in med vikendi. Sam je bil priča, ko je imelo vozilo prve pomoči 
in še bolj smetarsko vozilo kar nekaj težav z vzvratno vožnjo. Predlagal je, da se trajno umakne omenjeni 
cvetlični lonec (lokacija: intervencijska krožna pot Šorlijeva 6-8-10 in Ulico XXXI. divizije 7) ali pa da se 
umaknejo prometni znaki, ki označujejo intervencijsko pot.  

4. Irena Dolenc:  
- Pripravila je pobudo o oživitvi obrtne cone Hrastje. Prosila je občinsko upravo, da poišče vse že obstoječe 

projekte o izgradnji te obrtne cone in jih svetnikom predstavi na seji mestnega sveta. Ob seznanitvi naj 
predstavi možnosti realizacije in ovire pri izgradnji. Projekta se je potrebno lotiti postopoma v začetku tega 
štiriletnega mandata . (odgovor župan,  glej spodaj) 
 
Župan Matjaž Rakovec je povedal, da gresta konec aprila v javno razgrnitev občinski prostorski načrt in 
občinski podrobni prostorski načrt, v katerem je predvideno, da bo v industrijski coni Hrastje zemlje, 
namenjene za obrtno in industrijsko dejavnost 280.000 m2. Srečali so se z direktorjem DARS-a in direktorjem 
DRSI glede izvoza bodoče obrtne cone. Vsi se strinjajo z izgradnjo krožišča, iz katerega bodo izvozi v Šenčur, 
Kranj, industrijsko cono Hrastje in avtocesto. Na tem projektu se dela. Pogovarjajo se z obrtno zbornico, 
glavnimi lastniki.  
 

5. Albin Traven:  
- Na 3. seji je predlagal popravilo mostu v vasi Bobovek čez potok Bobovek in sicer: »Dal je pobudo za popravilo 

ograje mostu čez potok Bobovek v vasi Bobovek. Most leži na vaški cesti na začetku vasi, če se v vas 
pripeljemo po cesti, ki se odcepi iz glavne ceste Kokrica – Predoslje. Most je praktično brez ograje na obeh 
straneh, kar predstavlja nevarnost za kolesarje in ostale udeležence v prometu. Nivo gladine potoka, ki ima 
ob deževju znatno povečan pretok, je 1,5 metra pod robom cestišča, kar predvsem za otroke predstavlja 
grozečo nevarnost. Vsi štirje nosilni stebri nekdanje ograje so zelo nosilni, manjka le ograja, ki bi lahko bila 
kovinska ali lesena. Popravilo ima majhne finančne posledice in velik učinek. Ni prejel odgovora. 

- Vzdrževanje parka La-Ciotat je katastrofalno. Pokošen je štirikrat na leto. Dal je pobudo, da bi pogodbo s 
koncesionarjem popravili, da vsaj ta park izvzame iz splošne košnje na drugih javnih površinah. Predlagal je, 
da se ta park redno kosi na štirinajst dni.   
 
Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, se je zahvalil za pobudo, jo bodo 
preučili in odgovorili. 
 

6. Tomaž Ogris:  
- Pohvalil je službe, ki so odstranile grmovje iz Gaštejskega klanca. Sedaj je izgled mesta in urejenost veliko 

boljša. 
- Predlagal je, če se lahko pri načrtovanju vrtca Bitnje predvidi skupni prostor z ločenim vhodom, ki bi ga ob 

popoldnevih lahko koristili tudi krajani oziroma interesne skupine (klekljarice in bralni krožek). (odgovor 
župan, glej spodaj) 

- Na 3. seji je predstavil dilemo glede ulic, kjer je promet dovoljen samo za lokalni promet. S to omejitvijo se 
omeji prostor za uporabo za veliko večino občanov, pa je dejansko namenjeno prebivalcem tiste ulice. To 
naredimo zaradi zmanjšanja prometa. Vprašal je, ali je občina dolžna vzdrževati te ceste iz skupne občinske 
blagajne, ker je promet dovoljen samo za lokalni promet in bi bolj sodilo pod kategorijo privatno kot javno. 
(odgovor župan, glej spodaj) 
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Župan Matjaž Rakovec je odgovoril Tomažu Ogrisu, da je skupni prostor v vrtcu Bitnje predviden. Ulice, kjer 
je promet dovoljen samo za lokalni promet sodijo pod javno kategorijo.  
 
Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je še dodal, da je pri cestah, po 
katerih je dovoljen lokalni promet potrebno upoštevati, ali je kategorizirana in v kateri lasti je.  
 

7. Nada Sredojević: 
- Novo telovadnico v Stražišču uporablja veliko športnih društev raznih starostnih kategorij. Nekateri so se 

obrnili na njih s prošnjo, da bi se uredil dostop do telovadnice s ceste za osnovno šolo. Pobuda je, da se dovoz 
asfaltira in posledično reši težavo oteženega dostopa za intervencijska vozila. Dodatno se lahko uredijo tudi 
parkirišča, katera lahko v dopoldanskem času uporabljajo zaposleni, v popoldanskem pa uporabniki te 
telovadnice. V kolikor se dovoz uredi, bi bilo potrebno namestiti tudi vhodna vrata in s tem bi bil rešen tudi 
problem otrok, ki prihajajo v telovadnico s kolesi. (odgovor Hrovat, glej spodaj) 

- Zanimalo jo je, ali je možno da Mestna občina Kranj zakupi določeno kvoto ur in jih preko razpisa, tako kot 
za druge objekte, razdeli v obliki terminov ali finančnih sredstev športnim klubom.   
 
Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je glede telovadnice Stražišče povedala, da so upravljalcu Gorenjski 
gradbeni družbi že predane pobude za asfaltiranje območja pred šolo, vgradnjo vrat in kolesarnice ter 
vgradnjo stolov v telovadnico zaradi boljšega trženja telovadnice.  
 

8. Iztok Jenko:  
- Vprašal je, ali je kakšen odgovor na njegovo zadnjo pobudo v zvezi varnostne politike in kakšni so rezultati 

meritev hitrosti na Primskovem.  
 
Aleš Bizjan, namestnik vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, je povedal, da so bile na pobudo meritve 
hitrosti opravljene in ugotovitve so pokazale, da do kršitev ni prišlo. Bile so minimalne kršitve. Vse imajo 
zabeleženo in lahko pripravijo pisni odgovor. Problem je mesto, kjer bi ta radar postavili, ker potrebujejo 
soglasje lastnikov zemljišč. Teh mest na Jelenčevi ulici skorajda ni.  
 
Iztok Jenko je povedal, da bo on dal zagotovilo za mesto, kamor bodo postavili radar. Zanimalo ga je, kakšni 
so nadaljnji ukrepi glede varnostne politike in kako bodo naprej urejali situacijo. 
 
Župan Matjaž Rakovec je predlagal svetniku gospodu Iztoku Jenku, da se oglasi na Medobčinskem 
inšpektoratu Kranj.  
 

9. Nada Mihajlović:  
- V imenu Društva generala Maistra sta s predsednikom pripravila predloge. Letos Slovenija praznuje 100 

letnico bojev za severno mejo, ko je v začetnih bojih pri osvoboditvi Maribora 23.11.1918  sodelovalo 4.000 
prostovoljcev, predvsem udeležencev končane 1. svetovne vojne pod vodstvom prvega slovenskega 
generala Rudolfa Maistra. Boji so se v naslednjih mesecih razširili na celotni slovenski etnični severni meji z 
Avstrijsko nemško. (odgovor podžupan, glej spodaj) 

- Predlagala je, da se uredi in obnovi spominsko obeležje Bazoviškim talcem iz leta 1930 v Prešernovem gaju. 
Vsako leto se proslave udeležijo predstavniki iz Italije in Bazovice. (odgovor podžupan, glej spodaj) 
 
Janez Černe, podžupan, je povedal, da so tri pobude svetnice Nade Mihajlović prejeli po elektronski pošti. 
Občinska uprava je že preverila celotno zadevo. Na prvo pobudo, kar se tiče premika kipa generala Maistra, 
predlaga, če se lahko z društvom oglasijo na občini, da poskušajo najti primerno lokacijo. Glede obnove 
spomenika Bazoviškim žrtvam v Prešernovem gaju se strinjajo s predlogom in bodo poskušali preko 
proračuna NRP Spominska obeležja Projektna pisarna izvedla ta projekt.  
Lastnica zelenice pod Prešernovim gajem je Županija Kranj. Mestna občina Kranj jih bo uradno pozvala na 
ureditev tega območja.  
 

10. Lea Bidovec:  
- Opozorila je, da pri starem delu stavbe OŠ Simon Jenko center igrišče ni zaščiteno, zato se tam zbira mladina, 

fantje, ki pijejo, kadijo in preprodajajo drogo. Tam so v večernih urah in pa tudi v dopoldanskem času, ko so 
otroci v šoli. Zanimalo jo je, kdo je pristojen oziroma na koga se lahko starši otrok obrnejo.  
 



16 
 

11. Lea Zupan:  
- Tekaško smučarski klub Triglav Kranj je bil letos eden najboljših tekaških klubov. Za treninge je na Kokrici 

samo rolkarska proga v dolžini 1 km. Za male otroke je to v redu. Ostale kategorije vozijo na treninge od 
Trstenika proti Čepuljam po glavni cesti, kar je zelo nevarno. Vprašala je, ali se planira povečanje rolkarske 
steze pri avtocesti za boljši trening smučarjev tekačev.  
 
Matjaž Rakovec, župan, je povedal, da se je pri njem oglasil predsednik Biatlonskega kluba Triglav Kranj in 
vodstvo Smučarske zveze. Idejo imajo, da bi naredili pravo tekaško stezo iz Zlatega polja po cesti do obstoječe 
tekaške steze s tem, da bi se tudi upoštevalo obstoječe strelišče MORS. 
 

 
 
 
 

11. TEŽAVE Z DOSTOPNOSTJO INVALIDNIH OSEB V STAVBO MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal svetnik Zoran Stevanović, predlagatelj točke.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednja 
 
SKLEPA: 
 

1. Mestni svet se seznani s tovrstno problematiko.  
2. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil z načinom reševanja problematike oseb s posebnimi 

potrebami. 
 
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH; 22 ZA). 
 
 
Ob 21.05 uri je bila seja zaključena. 
 
 
 
 
 
Zapisala:  
Milena Bohinc    

 
       Matjaž Rakovec 

            Župan 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


