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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:    900-2/2021-10-(401102) 

Datum:      10. 3. 2021 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 

24. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 10. 3. 2021 ob 16.00 uri v sejni sobi 15 

stavbe Mestne občine Kranj z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje virusne okužbe Covid 19. 

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

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

Irena Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Gordana Grobelnik, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Iztok 

Jenko, Nataša Jenkole, Andreja Kert, Saša Kristan, Milan Glamočanin, mag. Branko Grims, Nataša Majcen, Nada 

Mihajlović, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Gašper Peterc, Damjana Piškur, Jožef Rozman, Nada 

Sredojević, Albin Traven, Boris Vehovec, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: Robert Nograšek,  dr. Neven Polajnar, Zoran Stevanović, Boštjan Trilar, dr. Andreja 

Valič Zver in mag. Igor Velov. 

 

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

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

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

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

gospodarske javne službe, Marko Hočevar – Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tomaž Lanišek – 

vodja Sektorja za projekte, razvoj in pametno skupnost, Urša Ilovar – namestnica vodje Skupne notranje revizijske 

službe, Martin Raspet –  vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Tatjana Kocijančič  – vodja 

Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti ter Neva Vehovec Iličić in Milena Bohinc – strokovni sodelavki v 

Oddelku za mestni svet in krajevne skupnosti. 

 

Na seji so bili prisotni Ivo Bajec – Nadzorni odbor Mestne občine Kranj, Borut Ulčar – Regijska razvojna družba 

Domžale, Rok Ulčar – Regijska razvojna družba Domžale, Domen Nahtigal – N-invest, Boštjan Ferk – Inštitut za 

javno zasebno partnerstvo, Igor Bizjak – Komunala Kranj, Klemen Malovrh – Zavod za turizem in kulturo Kranj, 

Kristina Sever – Zavod za turizem in kulturo Kranj, novinarji Peter Šalamon - Žurnal24, Simon Šubic - Gorenjski 

glas ter Miran Šubic. 

 

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

s tem mestni svet sklepčen.  
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Mestni svet je obvestil, da bo danes glasovanje potekalo na podlagi 59. člena Poslovnika MS, in sicer z 

dvigovanjem rok. Razprava bo potekala za govorniškim odrom. 

 

Na mizo so prejeli: poročilo o izvršitvi sklepov 23. redne seje, seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi 

pripombami, gradivo so obravnavali tudi na Sosvetu za krajevne skupnosti, amandmaji k 6 točki - Odlok o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja poslovno – proizvodne cone HR 6/1 Hrastje, 

amandmaji k 13. točki – Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in 

cen parkirnin.  

 

Za 8. točko Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj je predlagatelj 

točke, župan Matjaž Rakovec predlagal sprejem po skrajšanem postopku, v kolikor ne bo vsebinskih pripomb na 

osnutek akta. 

 

H kadrovskim zadevam je bilo na mizo dano Soglasje k imenovanju direktorja zavoda Osnovno zdravstvo 

Gorenjske, za katero predlagam razširitev dnevnega reda.  

 

Pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Na dnevni red se uvrsti nova kadrovska C zadeva – Soglasje k imenovanju direktorja zavoda Osnovno zdravstvo 

Gorenjske. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

Svetnica Saša Kristan je predlagala, umik kadrovske zadeve 2.B. Imenovanje vršilke dolžnosti ravnateljice 

novoustanovljenega javnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center zaradi neenakovredne 

obravnave kandidatk. 

 

V razpravi so sodelovali: Janez Černe, Irena Dolenc, Lea Zupan, Evstahij Drmota, Saša Kristan in Ana Pavlovski. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

 

Z dnevnega reda se umakne Kadrovska zadeva 2.b. Imenovanje vršilke dolžnosti ravnateljice novoustanovljenega 

javnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center.  

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 16 ZA, 6 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 

 

Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je nato dal na glasovanje sledeči 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 27. 1. 2021 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Spremembe Statuta Mestne občine Kranj 

5. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo 2) 

6. Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja poslovno – proizvodne cone HR 

6/1 Hrastje – druga obravnava  
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7. Projekt ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju (Objekt »Severna vrata«): 

Predinvesticijska zasnova in Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Severna vrata« 

8. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj - osnutek 

9. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center - 

predlog 

10. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov – uradna prečiščena besedila 

11. Soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu 

12. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2020 

13. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 

14. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce 

15. Potrditev Elaborata o oblikovanju cene storitev zbiranja odpadnih nagrobnih sveč v Mestni občini Kranj, in 

občinah Jezersko, Naklo, Preddvor ter Šenčur 

16. Informacija o poteku vstopa Mestne občine Kranj v Zeleno shemo slovenskega  turizma 

17. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 23. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 27. 1. 2021 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal direktor mestne uprave Bor 

Rozman. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 27. 1. 2021 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. IMENOVANJE NAMESTNICE ČLANICE 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 naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Mestni svet Mestne občine Kranj se seznani z odstopno izjavo Jerneje Logar s funkcije namestnice članice 

Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj.  

2. Za namestnico članice Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj se imenuje Barbara Trelc. Sklep velja z 

dnem sprejema na mestnem svetu.  

Mandat velja do izteka mandata Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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B. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA 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: 

 

Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Matjaža Žura za direktorja zavoda Osnovno 

zdravstvo Gorenjske za mandatno obdobje pet let, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026.  

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

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

a. ODPRTJE NOVEGA NRP »OBNOVA OBJEKTA NEKDANJE TRGOVSKE ŠOLE« IN PRERAZPOREDITEV 

SREDSTEV ZANJ  

 

Uvodno poročilo je podal Tomaž Lanišek, vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte. 

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino točke: Odprtje novega NRP «Obnova 

nekdanje trgovske šole« in prerazporeditev zanj in se z njo strinjajo. 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

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

 

SKLEP: 

 

V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 se odpre nov NRP in se zaradi zagotovitve sredstev za odprtje 

NRP ter izvedbo del, ki so v DIIP predvideni za leto 2021 v višini 55.000 EUR, izvede prerazporeditev sredstev na 

novi NRP Obnova objekta nekdanje trgovske šole v skupni višini 55.000,00 EUR kot sledi:  

- v letu 2021 se na podlagi DIIP-a odpre nov NRP s poimenovanjem Obnova objekta nekdanje trgovske 

šole, 

- iz NRP – 40018101 Obnova objekta na Cankarjevi ulici 2, postavke 111310 – Glasbena šola – investicije, 

podkonta 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave se v višini 55.000,00 EUR prerazporedijo 

sredstva v  

- novo odprti NPR – Obnova objekta nekdanje trgovske šole, postavke, 111001 – Investicije in invest. 

tranfer – izobraževanje, podkonta 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 55.000,00 

EUR. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRITOSTNIH; 23 ZA). 
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b. KONČNO POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE MESTNE OBČINE KRANJ V ZVEZI Z 

EPIDEMIJO NALEZLJIVE BOLEZNI SARS-COV-2 (COVID-19) 

 

Uvodno poročilo je podal Sašo Govekar, vodja Oddelka za tehnične zadeve in civilno zaščito. 

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino Končnega poročila o porabi sredstev 

proračunske rezerve MO Kranj v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali: Saša Kristan, Irena Dolenc in Mirko Tavčar, je dal predsedujoči v 

potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s končnim poročilom o porabi sredstev proračunske rezerve 

Mestne občine Kranj v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-COV 2 (COVID-19). 

 

Sprejeto soglasno (23 PRITOSTNIH; 23 ZA). 

 

 

c. IZJEMNA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – PODALJŠANJE 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G, 3. F, 3. I in 3. J Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti, podpira. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči 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 (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

d. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2131 STRAŽIŠČE PARCELA 

1227/83 (ID 3766804) 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G, 3. F, 3. I in 3. J Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 Stražišče parcela 

1227/83 (ID 3766804). 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

e. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2102 KOKRICA PARCELA 

1120/5 (ID 7112495) 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G, 3. F, 3. I in 3. J Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  
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Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2102 Kokrica parcela 

1120/5 (ID 7112495). 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

f. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2128 ZGORNJA BESNICA 

PARCELA 890/1 (ID 2765297) IN KATASTRSKA OBČINA 2128 ZGORNJA BESNICA PARCELA 929/4 (ID 

7126167) 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G, 3. F, 3. I in 3. J Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2128 Zgornja Besnica 

parcela  890/1 (ID 2765297) in katastrska občina 2128 Zgornja Besnica parcela 929/4 (ID 7126167). 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

g. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2122 HUJE PARCLEA 

162/48 (ID 7119917) IN NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2122 HUJE PARCELA 162/49 (ID 7119916) 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
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Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G, 3. F, 3. I in 3. J Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2122 Huje parcela 

162/48 (ID 7119917) in katastrska občina 2122 Huje parcela 162/49 (ID 7119916). 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

h. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2135 DRULOVKA PARCELA 

563/5 (ID 4050962) 

 

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

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G, 3. F, 3. I in 3. J Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2135 DRULOVKA 

parcela 563/5 (ID 4050962). 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

i. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 - 

DOPOLNITEV 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G, 3. F, 3. I in 3. J Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

Stanovanjska komisija:  

Komisija se strinja z dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 

2021- prodaja občinskega neprofitnega stanovanja ID znak: del stavbe 2121 416 14 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2021. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

j. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 - 

DOPOLNITEV 

 

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

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G, 3. F, 3. I in 3. J Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2021. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

k. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV – INVESTICIJSKI TRANSFER JAVNIM ZAVODOM – KRANJSKI VRTCI 

 

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

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G, 3. F, 3. I in 3. J Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

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

Prerazporeditev sredstev-investicijski transfer javnim zavodom-Kranjski vrtci in se z njo strinjajo. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 se zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za ureditev dela 

podstrešja v enoti Najdihojca izvede prerazporeditev sredstev kot sledi:  

- iz PP 160301 Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, podkonta 413105 Prispevek v ZZZS za 

zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 

- na PP 120301 Kranjski vrtci, NRP 40719021 Vrtci – Investicijski transfer, podkonto 432300 Investicijski 

transferi javnim zavodom v višini 70.000 €.  

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 

 

 

 

4. SPREMEMBE STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

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

 

Stališče komisije:  

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija predlaga, da se besedilo »odloča o pravnih poslih prodaje finančnega premoženja 

ter o sklepanju poravnav do višine 100.000 eurov« uvrsti v novo točko, da način, da bo jasno razvidno, da 

omejitev zneska velja za obe vrsti pristojnosti. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
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5. POSLOVNIK MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ (URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 2) 

 

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:  

 

Potrdi se Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB2). 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 245 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 

 

 

 

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

PROIZVODNE CONE HR 6/1 HRASTJE – DRUGA OBRAVNAVA  

 

Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Borut Ulčar, Regijska razvojna 

družba Domžale.  

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

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 in nanj nima pripomb. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja poslovno 

– proizvodne cone HR 6/1 Hrastje – druga obravnava. 

Razpravljali so Bojan Homan, Andreja Kert in Janez Ziherl.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se amandma k alineji a) tretjega (3) odstavka 7. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje urejanja Poslovno – proizvodne cone HR6/1 Hrastje.  

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

2. Sprejme se amandma k drugemu (2) odstavku 22. člena in zadnji alineji 26. člena Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Poslovno – proizvodne cone HR6/1 Hrastje.  

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

3. Sprejme se amandma k drugemu (2) in petemu (5) odstavku 30. člena Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje urejanja Poslovno – proizvodne cone HR6/1 Hrastje.  

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
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4. Sprejme se usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja 

Poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje v drugi obravnavi s sprejetimi amandmaji. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

 

7. PROJEKT UREDITVE PROSTORA MED KIDRIČEVO IN BLEIWEISOVO CESTO V KRANJU (OBJEKT »SEVERNA 

VRATA«): PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA IN ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT 

»SEVERNA VRATA« 

 

Uvodno poročilo so podali Tomaž Lanišek – vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte ter zunanja 

sodelavca: Domen Nahtigal, direktor N-INVEST d.o.o. ter Boštjan Ferk, direktor Inštituta za javno-zasebno 

partnerstvo. 

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlagane točke: Projekt ureditve 

prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju (Objekt «Severna vrata«): Predinvesticijska zasnova in 

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Severna vrata« se z njo strinjajo. 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 

- V drugem odstavku 3. člena doda sklic na dokumentacijo, iz katere izhaja, da je najučinkovitejši in 

najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa sklenitev JZP, dokumentacija pa naj bo hkrati 

gradivo k odloku, 

- V zadnji alineji prvega odstavka 4. člena naj se črta »na nepremičninah«, 

- V drugem odstavku 7. člena naj se jasno zapiše, da »pretežni del« pomeni več kot polovica, 

- V prvem odstavku 9. člena naj se črta »iz naklepa ali malomarnosti«, 

- V drugem odstavku 9. člena naj se oklepaja nadomestita z vejicama. V pogodbi o JZP naj se jasno določi, 

da ima MOK pravico do regresa, v primeru, da bi morebitno nastalo škodo oškodovanec uveljavljal 

neposredno od MOK, 

- Drugi odstavek 14. člena naj se preoblikuje na način: »Pogodbo o javno zasebnem partnerstvu pred 

sklenitvijo odobri mestni svet.«, 

- V drugem odstavku 30. člena naj se črtata oklepaja in beseda »predvsem« 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Projektom ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju (objekt 

»Severna vrata«): Predinvesticijska zasnova in Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Severna 

vrata«. 

V razpravi so sodelovali: Saša Kristan, Bojan Homan, Tomaž Ogris, Tomaž Lanišek, Domen Nahtigal, Marko 

Čehovin. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Severna vrata« - osnutek.  

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
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8. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI V MO KRANJ 

– OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podala Tanja Horvat, vodja Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

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

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO 

Kranj - osnutek. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj,  

osnutek.  

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

2. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj se sprejme po 

skrajšanem postopku. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

3. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

9. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA JANEZA 

PUHARJA KRANJ – CENTER – PREDLOG 

 

Uvodno poročilo je podala Tanja Horvat, vodja Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo 

Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Janeza Puharja Kranj – Center. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - 

Center.  

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

10. SKLEPI O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV – URADNA PREČIŠČENA BESEDILA 

 

Uvodno poročilo je podala Tanja Horvat, 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 predlaganih sklepov pod točko: 

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov-uradna prečiščena besedila in se z njimi strinjajo. 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagana besedila. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija se je seznanila z uradnimi prečiščenimi besedili Sklepov o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Potrdi se Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine 

Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB1). 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

2. Potrdi se Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (uradno 

prečiščeno besedilo – UPB1). 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

3. Potrdi se Sklep o določitvi cene vzgojno- varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (uradno 

prečiščeno besedilo – UPB1).  

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
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11. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU 

 

Uvodno poročilo je podala Tanja Horvat, 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 predlaganih sklepov pod točko: 

Soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu in se z njimi strinjajo. 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija se je seznanila s ceno pomoči družini na domu. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Mestni svet MO Kranj daje Domu upokojencev Kranj od 1. 4. 2021 dalje soglasje k predlagani izračunani 

ekonomski ceni storitve pomoč družini na domu v višini 20,34€ in predlagani subvenciji cene storitve za 

uporabnike v višini 79,3%. Cena urne postavke storitve pomoč družini na domu znaša za uporabnika ob 

delavnikih 4,20€, ob nedeljah 5,83€, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,17€ in ostaja za 

uporabnika do naslednjega potrjenega predloga Doma upokojencev Kranj nespremenjena. MO Kranj pri tem 

sofinancira javno službo  pomoč družini na domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji 

za izračun cene socialno varstvenih storitev. 

2. Dom upokojencev Kranj lahko do preklica, do višine sredstev zagotovljenih v vsakoletnem proračunu MO 

Kranj, zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih zaposlitev, ko 

gre za zadovoljevanje potreb upravičencev po izvajanju storitev neposredne socialne oskrbe, katerim zaradi 

nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest, bolniških ali porodniških odsotnosti, koriščenja rednega letnega 

dopusta ali polne zasedenosti vseh razpoložljivih ur izvajanja storitev, niso sposobni zagotavljati storitev 

oziroma nimajo na razpolago proste ure za izvajanje storitve novemu uporabniku. 

3. Dom upokojencev Kranj lahko do preklica, do višine sredstev zagotovljenih v vsakoletnem proračunu MO 

Kranj, koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne stroške, ki bi 

ob zaključku leta presegli omejitev 15% ter za stroške nujne začasne zaposlitve dodatnega kadra tudi preko 

pogodbenega dela. 

4. Dom upokojencev Kranj lahko do preklica, do višine sredstev zagotovljenih v vsakoletnem proračunu MO 

Kranj, pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami (upravno 

administrativni stroški; stroški materiala in storitev; stroški amortizacije in stroški investicijskega 

vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

12. POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V MESTNI OBČINI 

KRANJ ZA LETO 2020 

 

Uvodno poročilo je podala Tanja Horvat, vodja Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo 

Komisija se je seznanila s Poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini 

Kranj za leto 2020. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v Mestni 

občini Kranj za leto 2020.  

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

13. ODREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRANJA, TAKS IN 

CEN PARKIRNIN 

 

Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet. 

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino točke: Odredba o spremembah in 

dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin. 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija predlaga, da predlagatelj razmisli o smiselnosti in sorazmernosti ukrepa 

zaračunavanja parkirnine, hkrati pa naj se besedilo odredb dopolni z določbo o pričetku uporabe po uveljavitvi 

odredb, če se parkirnina ob sprejemu odredbe še ne bi začela takoj zaračunavati. 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odredbo o spremembah in dopolnitvah odredbe 

o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin ter nanjo nima pripomb. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

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

in cen parkirnin. 

V razpravi so sodelovali: Saša Kristan, Irena Dolenc, Tomaž Ogris, Evstahij Drmota, Bojan Homan, Lea Zupan, 

Branko Grims, Janez Černe, Nada Mihajlović, Marko Čehovin. 

 

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

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se predlagani amandma k 2. členu Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 15 ZA, 0 PROTI, 10 NI GLASOVALO). 
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2. Sprejme se predlagani amandma k 3. členu Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 15 ZA, 0 PROTI, 10 NI GLASOVALO). 

 

3. Sprejme se predlagani amandma k 4. členu Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 15 ZA, 0 PROTI, 10 NI GLASOVALO). 

 

4. Sprejme se Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen 

parkirnin. 

 

Sklep ni bil sprejet (25 PRISOTNIH: 7 ZA, 13 PROTI, 5 NI GLASOVALO). 

 

5. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s problematiko Krajevne skupnosti Jošt.  

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

14. ODREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRNIH CON IN 

OBMOČIJ ZA PEŠCE 

 

Obravnava te točke je vezana na sprejem predhodne odredbe, zato je predlagatelj to točko dnevnega reda 

umaknil. 

 

 

 

15. POTRDITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE STORITEV ZBIRANJA ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ V 

MESTNI OBČINI KRANJ, IN OBČINAH JEZERSKO, NAKLO, PREDDVOR TER ŠENČUR 

 

Uvodno poročilo je podal Igor Bizjak, vodja Sektorja Odpadki iz Komunale Kranj. 

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino Elaborata o oblikovanju cene storitev 

zbiranja odpadnih nagrobnih sveč v MO Kranj in občinah Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Elaboratom o oblikovanju cene storitev zbiranja odpadnih nagrobnih sveč v Mestni 

občini Kranj in občinah Jezersko, Naklo, Preddvor ter Šenčur 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj se seznani in potrdi Elaborat cen storitev zbiranja odpadnih nagrobnih sveč v 

Mestni občini Kranj in občinah Jezersko, Naklo, Preddvor ter Šenčur.  

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 
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16. INFORMACIJA O POTEKU VSTOPA MESTNE OBČINE KRANJ V ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA  TURIZMA 

 

Uvodno poročilo sta podala Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj in Kristina Sever, 

strokovna sodelavka iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 

 

Stališče komisije: 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Informacijo o poteku vstopa Mestne občine 

Kranj v Zeleno shemo slovenskega turizma in na potek nima pripomb. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil z informacijo o poteku vstopa Mestne občine Kranj v Zeleno 

shemo slovenskega turizma.  

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

 

 

17. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Albin Traven – po elektronski pošti: 

Približno pred enim letom je na pobudo krajanov Rupe na občinsko upravo, takrat še na »Sektor za projekte«, 

naslovil vprašanje povezano z izgradnjo, pravzaprav z dokončanjem kanalizacije in s tem povezanih ostalih 

posodobitev kot sta obnova vodovoda in javne razsvetljave. Glede na to, da so lani še od gospe Tanje Horvat 

krajani dobili vzpodbuden odgovor, so upravičeno pričakovali, da se bodo priključevanja stanovanjskih hiš na 

fekalno kanalizacijo na Rupi vendarle pričela.  

Upravičeno nejevoljo krajanov, ki so se ponovno obrnili s svojim vprašanjem tudi na KS Vodovodni stolp, 

povzroča ne le čakanje na izvedbo predvidenih del, pač pa tudi pomanjkanje informacij s strani občinske uprave 

v sredstvih obveščanja, ki bi krajanom malo bolj odmaknjenih od centra mesta, vlilo upanje, da vendarle niso 

povsem pozabljeni. Vprašal je, v kateri fazi se trenutno nahaja projekt priključitve objektov na fekalno 

kanalizacijo in približno kdaj se bodo dela na Rupi dejansko pričela? 

 

ODGOVOR: Za Rupo (manjkajoči kraki javne kanalizacije in povezava z obstoječo) je bila v februarju 2021 na 

Upravno enoto Kranj vložena vloga za gradbeno dovoljenje. Za letos dela še niso planirana, vse služnosti pa so 

pridobljene. Predlog za vnos postavke v proračun 2022 in 2023 bo podan. 

 

2. Sandra Gazinkovski: 

- Zanimalo jo, kaj se dogaja s tržnico na Planini.  

- Vprašala je, kako se mestna občina opredeljuje pri plačilu vrtca staršev, ko so otroci napoteni v karanteno. 

Ali so oproščeni plačila hrane ali tudi oskrbnine.  

Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve, je povedala, da so vložili tožbe na odstranitev 

objektov in tožbe za plačilo uporabnine glede tržnice na Planini. Dve zadevi sta že pravnomočno zaključeni. 

Tržnica je sklop, zato morajo počakati do zaključka vseh zadev. Zaradi covid situacije sodnih obravnav ni bilo, 

zato so bili postopki malce ustavljeni. 

Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti, je povedala, da je bilo do sedaj tako, da so bili starši 

oproščeni plačila v času, ko je imel otrok karanteno. Glede na to, da se je pojavilo povračilo otrok v vrtec, 

okrožnica s strani ministrstva še ni prišla, tako da zaenkrat se staršem v tem času vrtec zaračunava. Računajo 

pa, da bodo starši oproščeni. Okrožnice še ni, ministrstvo pa zelo jasno zapiše, na kakšen način se naredi 
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poračun, da se poenoteno dela po celi Sloveniji. Usmeritve ministrstva so, da vrtci za čas karantene 

zaračunavajo strošek Mestni občini Kranj, ne staršem. Ministrstvo bo občini povrnilo celoten strošek. 

 

3. Irena Dolenc:  

- Stečaj Hotela Creina lahko pomeni priložnost za Mestno občino Kranj.  Doslej sodelovanja Mestne občine 

Kranj in Zavoda za turizem in kulturo s hotelom praktično ni bilo. Vsi skupaj bi lahko imeli korist od 

sodelovanja. Vprašala je, ali se kaj razmišlja o možnostih tega sodelovanja? Mogoče je celo pomembno, 

kdo bo novi lastnik hotela, ali na to sploh lahko kaj vplivamo? To je samo v razmislek, ni nobenega 

odgovora, samo razmišljanje.  

- Druga stvar je zelo konkretna. Začela se je sezona kolesarjenja. Projekt Kr s kolesom se dobro širi, 

dobivamo nove postaje, število koles se povečuje, nove kolesarske poti se gradi vsako leto, kolesarstvo je 

zaželeno. Opozorila je, da se projekt Kr s kolesom  premalo promovira. Večja težava kot promocija pa je še 

vzgoja kolesarjev, to pomeni, da bi kolesarji upoštevali pravila cestnega prometa. Nemalokrat se namreč 

ob urejeni kolesarski stezi kolesarji še vedno vozijo po pločnikih in motijo pešce. Kolesarje bi bilo potrebno 

opozarjati tudi na kritične točke. Facebook stran Kr s kolesom je zdaj praktično v mirovanju, lahko bi pa 

promocijo kolesarjenja in vzgojo kolesarjenja tudi promovirali preko zelo dobro delujoče strani Visitkranj. 

Dejansko so tam ideje za izlete, če bi bile ideje za kolesarske izlete, bi bil mogoče tudi kakšen namig za 

vzgojo kolesarjev, da bi pač uporabljali oziroma upoštevali prometne predpise. Predlagala je, da s svojim 

delom prične tudi Komisija Varno kolesarim.  

 

4. Saša Kristan:  

- Vprašala je, kaj se dogaja z napovedano obnovo nekdanjega samskega doma v Stražišču? Žurnal je 5. 3. 

2021 pisal, da je investitor vlogo za gradbeno dovoljenje vložil šele pred nekaj dnevi. Poleti leta 2019 je bilo 

rečeno, da bo gradbeno dovoljenje kmalu izdano in da bi se konec leta 2019 pričelo z gradnjo oziroma 

sanacijo.  

- Prosila je za seznam zaposlenih na občinski upravi. Zanimalo jo je, koliko ljudi se je v tem mandatu zaposlilo 

na novo, koliko jih je odšlo. Enak seznam želi še za zavode, kjer je ustanoviteljica Mestna občina Kranj ter 

podjetja v lasti Mestne občine Kranj. Če je to možno, če ni možno zaradi ne vem česa, pa v številkah.  

 

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je povedal, da ko so prvič vlagali za obnovo Samskega doma v 

Stražišču, je upravna enota ugotovila, da nimajo uporabnega dovoljenja za obstoječi objekt v celoti. Pridobili so 

mnenja, uskladili parkirna mesta, da zadostijo vsem akterjem. Z Urada za okolje in prostor je bilo dano 

pozitivno mnenje pred desetimi dnevi. Gradbeno dovoljenje imajo vloženo drugič.  

 

5. Jože Rozman:  

- Predlagal je, da se na prehodu za pešce na Bleiweisovi cesti pri Vojašnici namestita dve svetlobni tabli na 

obe strani ceste.  

 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet, je povedal, da je Bleiweisova cesta državna. 

Za zadevo bodo opozorili Direkcijo RS za infrastrukturo. V informacijo je dodal, da za prestavitev enega prehoda 

za pešce na državni cesti že devet mesecev čakajo soglasje. 

  

6. Bojan Homan:  

- V Mestni občini Kranj trenutno poteka velika investicija države, to je obnova gorenjske proge od Kranja 

proti Jesenicam. Pokazalo se je, da je ogromno prometa na cesti proti Besnici skozi Rakovico in pa gor pri 

Slapu Šum, prihajajo na progo, ki jo obnavljajo, za druge strani pa prihajajo nazaj dol s Podnarta. To je ena 

največja investicija v zadnjih 70 letih v gorenjsko progo. Dnevno po cesti vozijo težki tovornjaki, ki so 

bistveno preveč naloženi, kot lahko vozijo in posledično tudi močno uničujejo lastnino, cesta proti Besnici, 

ki je v lasti Mestne občine Kranj. Dobro bi se bilo pogovoriti z investitorjem, da bi za sabo tudi popravil ali 

pa saniral cesto. Ker v praksi se bo težka mehanizacija umaknila, luknje in poškodovana cesta bo ostala. 

Prosil je župana, da se poskuša izpogajati z investitorjem in občina z prerazporeditvijo ali drugimi sredstvi, 

cesto vzpostaviti v vozno stanje.  
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- Opozoril je na velik problem podvoza na Gorenje Savi pod železnico proti Besnici, ki je nujno potreben 

obnove.  

 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet, je povedal, da so včeraj prejeli poročilo o 

terenskem ogledu glede poškodb s strani Komunale Kranj. Že prejšnji teden so se pogovarjali, da je to treba 

nujno narediti in zapisati, tako da smo v dnevnih stikih s krajevno skupnostjo, ki je zelo aktivna pri tem, da si 

dobro beleži vse poškodbe. Do zdaj so poškodbe evidentirane, nekaj jih bomo še dodatno dopolnili s 

poškodbami na glavni cesti in vse poslali. Popravilo ceste je del projektnih pogojev, ki jih je občina dala za 

uporabo cest, tako da imamo pravno podlago, da zahtevajo ureditev. Komunala Kranj na naročilo Mestne 

občine Kranj pripravlja DIIP za ureditev komunalne infrastrukture in tudi kolesarske infrastrukture do Besnice. S 

predsednikom KS Besnica so šli čez vse pobude in smo skupaj ugotovili, da je bilo kar nekaj investicij, tudi v 

avtobusno postajališče. V letošnjem letu se bo uredilo dodatno avtobusno postajališče.  

Podvoz na Gorenje Savi bo potrebno tudi reševati, ampak še ni pripravljene dokumentacije.  

 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, je ob 20.20 zaključil sejo.  

 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 


