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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:    900-16/2020-10-(401102) 

Datum:      14. 10. 2020 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

19. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 14. 10. 2020 ob 16.00 uri v sejni dvorani 

številka 15 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo sta vodila podžupan Janez Černe in župan Matjaž Rakovec. 

 

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

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

Bojan Homan, Iztok Jenko, Andreja Kert, mag. Branko Grims, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris 

mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piškur, dr. Neven Polajnar, Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović, 

Boštjan Trilar, Albin Traven, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Manja Zorko. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: Nataša Jenkole, Saša Kristan, Nataša Majcen, Gašper Peterc, dr. Andreja Valič Zver 

in Lea Zupan. 

 

Na seji so bili navzoči še: Bor Rozman – direktor mestne uprave, Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Mirko 
Tavčar – vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, Mateja Koprivec - vodja Oddelka za pravne in kadrovske 
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 Sektorja za 
projekte, Tomaž Lanišek – vodja Sektorja za razvoj in pametno skupnost, Urša Ilovar – namestnica vodje Skupne 
notranje revizijske službe, Martin Raspet –  vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Tatjana 
Kocijančič  – vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti ter Neva Vehovec Iličić in Milena Bohinc – 
strokovni sodelavki v Oddelku za mestni svet in krajevne skupnosti. 
 

Na seji so bili prisotni tudi Ivo Bajec – predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, Jelena Vidović in 
Dušan Josevski – člana Nadzornega odbora Mestne občine Kranj ter Borut Ulčar – sodelavec iz Regijskega 
razvojnega centra Domžale. 
 
Uvodoma je predsedujoči podžupan Janez Černe ugotovil, da je na seji navzočih 23 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  

 
Mestni svet je obvestil, da bo glasovanje potekalo na podlagi 59. člena Poslovnika MS in sicer z dvigovanjem rok. 
Preverjali bodo sklepčnost, glasovali za in proti. Razpravljali bodo za govorniškim odrom. Govorec naj se predstavi 
z imenom in priimkom.   

 
Še vedno velja upoštevati zaščitne ukrepe pred virusno okužbo (razkuževanje rok ob vstopu v sejno dvorano, 

zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra med osebami.) 

Dne 13. 10. 2020 je bilo po elektronski pošti posredovano naslednje gradivo:  
- K 4. točki Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podan predlog za 

skrajšani postopek 
- K 3.A. Premoženjski zadevi je posredovan popravek gradiva 

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


2 
 

- K 9. točki Predlog obvezne razlage Statutarno pravne komisije 
- Odgovor Ministrstva za notranje zadeve v zvezi s točko Preprečevanje zlorab pravice do začasnega in 

stalnega prebivanja, delovnih dovoljenj ter s tem povezanih zlorab socialnega sistema v MOK 
- K 3. točki dodatna Premoženjska zadeva D. Zaznamba statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih 

katastrska občina 2100 KRANJ parcela 998/4. 
 
Predsedujoči, podžupan Janez Černe, je predlagal, da mestni svet glasuje o uvrstitvi dodatne točke na dnevni 
reda in dal v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Na dnevni red se uvrsti dodatna Premoženjska zadeva D. 
 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
Danes, dne 14. 10. 2020, je na mizo posredovano gradivo: 
- Poročilo o izvršitvi sklepov 18. redne seje  
- Seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, gradivo za današnjo sejo je bilo obravnavano tudi na 

Sosvetu za krajevne skupnosti, ni bilo pripomb 
- K 3.C Premoženjski točki dodatna pojasnila 
- K 7. točki Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil 

članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj - Amandmaji 
župana 

- K 2. točki dodatne Kadrovske zadeve:  D. Mnenje h kandidatki za ravnateljico Dijaškega in študentskega doma 
Kranj in E. Soglasje k imenovanju direktorice Mestne knjižnice Kranj 

 
Predsedujoči, podžupan Janez Černe, je predlagal, da mestni svet glasuje o uvrstitvi dodatne točke na dnevni 
reda in dal v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Na dnevni red se uvrsti dodatni Kadrovski zadevi D in E. 
 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
Predsedujoči, podžupan Janez Černe, je z dnevnega reda umaknil 8. točko - Pravilnik o sredstvih za delo 

svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Kranj – predlog, ostale točke 

dnevnega reda se smiselno preštevilčijo. 

 
Svetnica Andreja Kert je predlagala umik točke dnevnega reda: Sklep o lokacijski preveritvi, z id. št. 1705, za enoto 
urejanja prostora KR PL 37 – predlog iz več razlogov - premalo parkirnih prostorov in gradnja še enega trgovskega 
centra. Umik te točke je predlagal tudi Zoran Stevanović.  
 
V razpravi so sodelovali: Evstahij Drmota, Robert Nograšek, Boštjan Trilar in Janez Černe.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Točka Sklep o lokacijski preveritvi, z id. št. 1705, za enoto urejanja prostora KR PL 37 – predlog se umakne z 
dnevnega reda. 
 
Sklep ni bil sprejet (25 PRISOTNIH: 12 ZA, 13 PROTI). 
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Nato je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 16. 9. 2020 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj - osnutek 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne 

občine Kranj – osnutek, predlog za skrajšani postopek 

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja poslovno-proizvodne cone HR 6/1 

Hrastje – prva obravnava 

7. Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom 

drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj - predlog 

8. Obvezna razlaga 1.105 a točke 47. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine - 

predlog 

9. Sklep o lokacijski preveritvi, z id. št. 1705, za enoto urejanja prostora KR PL 37 – predlog 

10. Strategija digitalnega razvoja Pametnega mesta in skupnosti Kranj za obdobje 2020 do 2023 

11. Predlog nagrad in priznanj Mestne občine Kranj za leto 2020 

12. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

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

 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 18. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 16. 9. 2020 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Poročilo o izvršitvi sklepov 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal Bor Rozman, direktor mestne 
uprave. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči, podžupan Janez Černe, dal v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 16. 9. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE  
 
A. PREDLOŽITEV KANDIDATA ZA ČLANA RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE ZA OBDOBJE 2021-2027 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe,  predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Za kandidatko za članico Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021 – 2027 se imenuje Barbara 
Gunčar. Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 
 

Sklep sprejet z večino glasov (25 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PRISOTNIH, 4 NISO GLASOVALI). 
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B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ 
 

Uvodno poročilo je podal Janez Černe,  predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 

Za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet zavoda Osnovna šola Simona Jenka Kranj se imenujejo: Bor 

Balderman, Sebastjan Gubič, Jerneja Logar. Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 
Sklep sprejet z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PRISOTNIH, 1 NI GLASOVAL). 

 
 
 
C. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA GIMNAZIJA KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe,  predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 

Za predstavnika Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Gimnazija Kranj imenuje Marjan Podgoršek. Sklep začne 

veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 

Sklep sprejet z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PRISOTNIH, 1 NI GLASOVAL). 

 
 
 
D. MNENJE H KANDIDATKI ZA RAVNATELJICO DIJAŠKEGA IN ŠTUDENTSKEGA DOMA KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Černe,  predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 

M N E N J E   h kandidaturi za ravnateljico Dijaškega in študentskega doma Kranj: Juditi Nahtigal se da pozitivno 

mnenje h kandidaturi za ravnateljico Dijaškega in študentskega doma Kranj 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

E. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE MESTNE KNJIŽNICE KRANJ 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe,  predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
V razpravi so sodelovali: Zoran Stevanović, Irena Dolenc in Janez Černe.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
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SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj.  

Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Maje Vunšek  za direktorico javnega zavoda 

Mestna knjižnica Kranj.  

 
Sklep ni bil sprejet (25 PRISOTNIH: 12 ZA, 13 PROTI).  
Svetnik mag. Igor Velov se je izločil pri glasovanju.  

 
 
 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
A. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV – ZAPRTO ODLAGALIŠČE TENETIŠE 
 
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 sklepa pod točko 3. A 
Premoženjskih zadev –Prerazporeditev sredstev-Zaprto odlagališče Tenetiše in se z njim strinjajo.  
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se je seznanila s predlaganim gradivom. 
 
Po krajši razpravi, v kateri sta sodelovala Boštjan Trilar in Marko Čehovin, je dal predsedujoči podžupan Janez 
Černe v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 se zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo investicij na zaprtem 
odlagališču Tenetiše izvede prerazporeditev sredstev kot sledi:  
- Iz PP 240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA-ŽUPAN, podkonta 409000 Splošna proračunska 

rezervacija na 
- NRP 40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše, PP 230207 DEPONIJA TENETIŠE, podkonto 420299 Nakup druge 

opreme in izboljšave v višini 152.000,00 EUR. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 
 
Vodenje seje je prevzel župan Matjaž Rakovec. 
 
B. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV – DOM UPOKOJENCEV KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Sektorja za projekte.  
 
Stališča komisije: 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 3. B 
Premoženjskih zadev-Prerazporeditev sredstev-Dom upokojencev in se z njim strinjajo.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
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V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 se zaradi zagotovitve sredstev za pričetek javnega naročila za 
izdelavo projektne dokumentacije izvede prerazporeditev sredstev na NRP Dom upokojencev v skupni višini 
42.000 € kot sledi: 
1. IZ NRP 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov – 2. faza, postavke 141002 Obnovljivi viri energije, 

podkonta 420402 Rekonstrukcije in adaptacije v višini 42.000 € 
2. NA NRP 40719004 Dom upokojencev, postavko 151006 Dom upokojencev, podkonto 402113 Geodetske 

storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve v višini 3.000 €, podkonto 402899 Plačila drugih 

storitev in dokumentacije v višini 10.000 €, podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 

24.000 € in podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 5.000 €. 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

C. IMENOVANJE IZVEDENCA 
 
Uvodno poročilo je podal Ivo Bajec, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj.  
 
Stališče komisij:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 3. C 
Premoženjskih zadev-Imenovanje izvedenca in se z njim strinjajo.  
 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija opozarja, da je gradivo izrazito pomanjkljivo pripravljeno, saj ni navedeno, za opravljanje katerih 

strokovnih nalog se imenuje izvedenca, in katere stroke izvedenec je predlagani ponudnik. Gradivu bi moralo biti 

priloženo povpraševanje oziroma povabilo k oddaji ponudb in prejete ponudbe. 

Po krajši razpravi Andreje Kert in Iva Bajca, je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Za opravljanje posameznih strokovnih nalog nadzornega odbora se za izvedenca imenuje Luka Švab – odvetnik, 
Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana. Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu. 
 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 
 
 
 
D. ZAZNAMBA STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČIH KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ 

PARCELA 998/4 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 998/4 pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 
Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
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4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve. 
 

Stališče komisije: 

 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 

- v novem 42. a členu v prvem odstavku druga poved jasneje strukturira z navedbami stavkov v alinejah 

ali zamenjavo vrstnega reda navedenih izjem; 

- besedilo drugega odstavka 91. in 144. člena ohrani, saj se s tem dopušča demokratičen proces 

obravnave vseh vloženih amandmajev; 

- v 149. členu v odstavku, ki bo po predlaganih spremembah prvi odstavek, doda napotitev na drugi 

odstavek 76. člena poslovnika; 

- v prvem odstavku 179. b člena besedilo za zadnjo vejico črta.  

 

Po krajši razpravi predsednice Statutarno pravne komisije, je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec v 

potrditev naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
2. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj se sprejmejo po skrajšanem 

postopku. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 
3. Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 
 
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU  

 

Uvodno poročilo je podal Bor Rozman, direktor mestne uprave Mestne občine Kranj.  

 

Stališče komisije:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo in na predlog za skrajšani postopek. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednje  

 

SKLEPE:  

 

1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 

Mestne uprave Mestne občine Kranj . 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
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2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne 
občine Kranj se sprejme po skrajšanem postopku. 

 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
3. Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 

Mestne uprave Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 

 

 

6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA POSLOVNO-

PROIZVODNE CONE HR 6/1 HRASTJE – PRVA OBRAVNAVA 

 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, ter Borut Ulčar, sodelavec iz Regijske 
razvojne družbe Domžale.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom in nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Svetu Mestne občine Kranj Komisija predlaga sprejem Odloka o občinskem podrobnem načrtu za območje 

urejanja poslovno – proizvodnje cone HR 6/1 Hrastje – 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 območje urejanja poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje (prva obravnava).  
 
V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, mag. Igor Velov, Andreja Kert, Janez Černe in Boštjan Trilar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnjen osnutek (prva obravnava) Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
urejanja Poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje.  
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 
 
7. PRAVILNIK O MERILIH ZA IZPLAČILO SEJNIN ČLANOM MESTNEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES, 

PLAČIL ČLANOM DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV IN ČLANOM SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V MESTNI 

OBČINI KRANJ – PREDLOG 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.  

 

Stališče komisij: 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Pravilnika o merilih 

za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in 
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članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj – predlog in se z njim strinjajo. Dodatno še predlagajo, 

da Nadzorni odbor v obliki amandmaja pripravi kriterije, na podlagi katerih bi se določila zahtevnost revizije in ga 

posreduje županu v presojo, da ga vloži kot amandma župana oziroma predlagatelja. 

 
Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti, podpira. 

 

V razpravi so sodelovali: mag. Igor Velov, Boštjan Trilar in Mateja Koprivec.  

 

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

 

SKLEPE:  

 

1. O predlaganih amandmajih se glasuje v paketu. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 PROTI). 

 

2. Sprejme se predlagani amandma k drugi točki prvega odstavka 6. člena predloga Pravilnika o merilih za 

izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in 

članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

3. Sprejme se predlagani amandma k tretjemu odstavku 6. člena predloga Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin 

članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov 

krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 23 ZA, 2 PROTI) 

 

4. Sprejme se predlagani amandma k 7. členu predloga Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega 

sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti 

v Mestni občini Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

5. Sprejme se predlagani amandma k 15. členu predloga Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin članom 

mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih 

skupnosti v Mestni občini Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

6. Sprejme se Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil 

članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj s sprejetimi 

amandmaji. 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
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8. OBVEZNA RAZLAGA 1.105 A TOČKE 47. ČLENA ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE 

OBČINE - PREDLOG 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom in nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s predlagano obvezno razlago in predlaga sprejem. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Obvezna razlaga 1.105 a točke 47. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine 
Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16-teh.popr., 63/16- obv.razl., 20/17 42/17, - popr., 63/17-popr. 01/18-
obv.razl., 23/18-popr., 41/18-popr., 76/19). 
 

Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH: 16 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 

 

 

 

9. SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI, Z ID. ŠT. 1705, ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA KR PL 37 – PREDLOG  

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

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Med razpravo je bilo podano vprašanje glede števila parkirnih mest na tem območju in kako se bo reševal 

problem glede predšolskih otrok (izgradnja VRTCA). 

V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, mag. Igor Velov, Manja Zorko, Janez Ziherl, Boštjan Trilar, Andreja Kert, 
Nada Mihajlović, Ana Pavlovski, Irena Dolenc in Matjaž Rakovec. 
 
Po končani razpravi je dal župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR PL 37 na 
zemljiščih parcel oz. del parcel št.: 346/1, 346/10, 346/11, 346/14, 346/15, 346/16, 346/8, 346/9, 347/6, 348/9, 
504/2, vse k.o. 2123-ČIRČE. 
 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 
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10. STRATEGIJA DIGITALNEGA RAZVOJA PAMETNEGA MESTA IN SKUPNOSTI KRANJ ZA OBDOBJE 2020 DO 

2023 

Uvodno poročilo je podal Tomaž Lanišek, vodja Sektorja za razvoj in pametno skupnost. 
 
Stališče komisije: 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Strategijo digitalnega razvoja Pametnega mesta 
in skupnosti Kranj za obdobje 2020 do 2023. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Strategijo digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Kranj za 
obdobje 2020 – 2023. 

 
Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 

 

11. PREDLOGI NAGRAD IN PRIZNANJ  MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2020 

 
Uvodno poročilo je podal mag. Igor Velov, predsednik Komisije za nagrade in priznanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednje 
 
SKLEPE: 
 
1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2020 prejme  

  gospod Anton Rešek  
- za ohranjanje vrednot in zgodovinskega spomina o razvoju slovenske samostojnosti in 

državnosti 
 

2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2020 prejme 
 gospod Alojz Ajdič 

- za vsestranski ustvarjalni doprinos in razvoj glasbene kulture ter pedagoško delo 
 
 3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2020 prejmeta 

 gospa Marjana Jekovec 
- za prispevek h kakovosti življenja v Krajevni skupnosti Bitnje in za skrb za sokrajane  

 gospod Janez Cuderman 
- za uspešno vodenje in razvoj OŠ Helene Puhar 

 
4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2020 prejmejo 

 gospod Igor Prašnikar 
- za dolgoletno delo na športnem področju in predanost pri razvoju karateja   

 gospod Franc Jerala  
- za prepoznavnost Hortikulturnega društva Kranj 

 gospod Žarko Matijašević 
-  kot športniku in trenerju za zavzeto delo z mladimi na področju nogometa  

 
5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2020 prejme 

 gospa Alenka Jenko Boh 
- za uveljavljanje glasbene kulture in pedagoško delo z mladimi 

 
Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 
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12. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 
1. Milan Glamočanin: 

- Na 17. seji mestnega sveta je postavil vprašanje in nanj še ni prejel odgovora, ali je možno kakorkoli 

omogočiti uporabo rezerviranih sredstev za EPK 2025. Predlagal je, da se naslednje leto naredi razpis in s 

tem pomaga kulturnim društvom in samostojnim kulturnim delavcem zaradi te Covid situacije.  

 

2. Bojan Homan: 

- Glede preplastitve ulic v projektu Gorki je vprašal, zakaj se zadeva nerazumno vleče oziroma se projekt 

gradi napačno. Določene trase se preplastijo, na novo gradijo, se že asfaltira in potem naknadno še pločnik 

gradi.  

Matjaž Rakovec, župan, je povedal, da je bil problem v asfaltiranju. 

Tanja Horvat, vodja Sektorja za projekte, je pojasnila, da je bil položen drenažni asfalt ravno zaradi uhajanja 

plina, zato je prišlo do ponovnega posega v cestno telo. 

3. Mag. Igor Velov:  

- Na majski seji mestnega sveta je podal predlog za trikolesnik, odgovora ni prejel, še manj je vidna 

realizacija. Predlagal je, da se v Kranju v okviru projekta Kr skolesom nabavijo trije trikolesniki, ki naj se 

umestijo k avtobusni postaji, Zavodu Korak in Domu upokojencev Kranj. V Kranju so ljudje, ki bi se radi 

vozili s kolesom, pa se ne morejo zaradi motoričnih omejitev. Ti ljudje potrebujejo trikolesnik. Izpostavil je 

projekt Prostofer in predlagal županu, da se razmisli o predlogu, da bi  Mestna občina Kranj nabavila pick 

up avto, ki bo stal okrog 12 do 15 tisoč evrov. Vožnje lahko pokrije s prostovoljci. S tem avtom bi lahko 

zagotavljali prevoze za dom upokojencev zavod Korak in druge razne delovne centre. To so ljudje, ki rabijo 

prevoz, ki rabijo veliko prevoza, včasih ga rabijo danes in takoj. Ne da mora dom upokojencev za vsako 

stvar, ko nekoga nekaj zaboli, klicati rešilca. To ni zakonska obveza občine, ampak bi bila dobra gesta, ker 

pobuda prihaja s strani ljudi, kateri bi bili pripravljeni, so sposobni in usposobljeni biti prostovoljci in 

brezplačno voziti.  

- Na Župančičevi cesto so pred 10 leti v sodelovanju in z večinskim soglasjem stanovalcev, odvzeli zelenice 

med stanovanjskimi bloki, zato da so tam naredili parkirna mesta za zaposlene, da so se umaknili iz 

parkirišča na Hujah. Zdaj se je zgodilo, da tisti, ki so morali žrtvovati svoje zelenice, nimajo parkirišč, ne 

smejo drugje parkirati. Menil je, da je treba narediti sistem, kot je za Stritarjevo, Gregorčičevo in 

Mladinsko, da stanovalci dobijo dovolilnico ali drug ustrezen sistem s prepoznavo registrskih številk. To kar 

se sedaj dogaja, je nepravično do stanovalcev na Župančičevi ulici. Prosil je upravo, da resno razmisli o 

ustrezni rešitvi.  

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je glede Prostofera povedal, da 

poteka projekt e-mobilnost, kjer je bil podan predlog, da bi en električen avtomobil dodelili za uporabo 

Prostoferju.  

Glede Župančičeve ulice je povedal, da je to cona 3. Na enem naslednjih kolegijev bodo v uradu predlagali 

širjenje plačljivih con in sicer bi začeli z Župančičevo in območjem pri sodišču. To bo tudi za stanovalce na tem 

območju prineslo rešitev.  

4. Janez Černe: 

- Opozoril je mestne svetnike na pobudo Sindikata Poštnih delavcev Slovenije. Vemo, da se pošta odloča za 

racionalizacijo svojih kontaktnih točk oziroma pošt v primestnih področjih, se pravi zmanjšuje to število teh 

krajevnih pošt iz 528 na 217, kar je 61 odstotkov manj. Sindikat poštnih delavcev ima trenutno odprto 

zbiranje podpisov, da bi se spremenil zakon o poštnih storitvah. To pobudo lahko podpišete v živo na 

upravni enoti ali pa z elektronskim certifikatom prek spleta. Ker vemo, da je to velik problem bil v Kranju, je 
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pozval svetnike, da oddate svoj glas oziroma razširite v svojem članstvu, v svojih svetniških skupinah, da se 

to podpiše. 

- Okrožno sodišče išče 25 sodnikov porotnikov, ker gre za precej veliko število, je prosil svetnike za aktivno 

vključitev v iskanje kandidatov za sodnike porotnike.  

- Dal je pobudo za spremembo Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj, da se opravi debata glede 

video snemanja seje.  

- Dal je pobudo za spremembo Statuta Mestne občine Kranj, da se za nadzorni odbor zahteva opraviti tečaj 

ZNS in drugo, da se spremeni zastava Mestne občine Kranj, in sicer da se nanjo umesti grb Mestne občine 

Kranj.  

- Izpostavil je našo dolgoletno sodelavko Nado Bogataj Kržan. V svojem in v imenu vseh, se ji je zahvalil za 

dolgoletno delo, za prizadevnost in vse, kar je naredila za Kranj.  

Nada Bogataj Kržan je poudarila, da smo v vseh teh mnogih letih dobro sodelovali. Trudila se je po svojih 

zmožnostih. Vsem je zaželela uspešnosti z željo, da pride Kranj nazaj na stara pota slave, kot jo je Kranj nekoč 

imel.  

 
 
Ob 19.20  je bila seja zaključena. 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 

 

 

Janez Černe 

        Podžupan 

 

         

 


