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Z A P I S N I K 

 

 

 

26. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 26. 5. 2021 ob 16.00 uri v sejni sobi 15 

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

 

Sejo sta vodila župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe 

 

Navzoče mestne svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Lea Bidovec, 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, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Gašper Peterc, Damjana Piškur, Jožef 

Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović, Boštjan Trilar, Albin Traven, Boris Vehovec, dr. Andreja Valič Zver, 

mag. Igor Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost sta opravičila: Ana Černe in  dr. Neven Polajnar. 

 

Na seji so bili navzoči še: Bor Rozman – direktor mestne uprave, Mirko Tavčar – vodja Sektorja za finance in 

splošne zadeve, 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 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 Dušan Josevski – Nadzorni odbor Mestne občine Kranj, novinarja Peter Šalamon - Žurnal24 
in Simon Šubic - Gorenjski glas, Bernard Jazbar - strokovni sodelavec iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda, 
Gregor Aljančič - Jamski laboratorij Tular, Boštjan Ferk - Inštitut za javno zasebno partnerstvo in Dejan Podhraški 
– ROC, ekonomske analize, Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Petra Goneli - Nea 
Culpa, agencija za svetovanje, Slavka Zupan - K&Z, svetovanje za razvoj in David Zadražnik – pomočnik komandirja 
Policijske postaje Kranj. 
 

Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 21 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 25. redne in 4. izredne seje, seznam sklepov komisij za to sejo z 

vsemi pripombami, gradivo so obravnavali tudi na Sosvetu za krajevne skupnosti, odgovore na svetniška 

vprašanja, seznam sej mestnega sveta do konca leta 2021, amandma k 4. točki Spremembe in dopolnitve Statuta 

MOK.  

 

Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je predlagal, da se na dnevni red uvrsti nova Premoženjska zadeva C. in 

sicer: Javna razgrnitev predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin 

potrebnih za izvedbo gradnje oziroma rekonstrukcije lokalne ceste LC 183240 Kranj-Hrastje.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Na dnevni red se uvrsti nova Premoženjska zadeva C: Javna razgrnitev predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi 

za odkup oziroma razlastitev nepremičnin potrebnih za izvedbo gradnje oziroma rekonstrukcije lokalne ceste LC 

183240 Kranj-Hrastje. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je za Odlok o drugem rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za l. 2021 

predlagal sprejem po hitrem postopku. Zaradi vsebinskih pripomb, predlog za skrajšani postopek za 8. točko  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj ne bo podan. V skladu s 4. točko 

76. člena Poslovnika je župan Matjaž Rakovec spremenil vrstni red točk in sicer : 1. točka: Potrditev zapisnika, 2. 

točka: Kadrovske zadeve, 3. točka: Spremembe in dopolnitve Statuta, 4. točka: Odlok o drugem rebalansu, 5. 

točka: Premoženjske zadeve in 6. točka: Odločitev o javno zasebnem partnerstvu za projekt Človeška ribica.   

 

Svetnik Zoran Stevanović je predlagal umik 11. točke Sklep o izvedbi participativnega proračuna Mestne občine 

Kranj za proračunski leti 2022 – 2023, saj je bil predlog sklepa o pričetku izvedbe participativnega proračuna 

sprejet že 23. 11. 2016. V zvezi s tem so razpravljali: mag. Igor Velov, mag. Barbara Gunčar, Janez Černe, Manja 

Zorko in Boštjan Trilar.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP:  

 

Z dnevnega reda se umakne 11. točka Sklep o izvedbi participativnega proračuna Mestne občine Kranj za 

proračunski leti 2022 – 2023. 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 15 ZA, 13 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je nato dal na glasovanje sledeči 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 14. 4. 2021 in zapisnika 4. izredne 

seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 5. 5. 2021 ter poročila o izvršitvi sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj – predlog 
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4. Odlok o drugem rebalansu proračuna MO Kranj za l. 2021 – hitri postopek 

5. Premoženjske zadeve  

6. Odločitev o javno-zasebnem partnerstvu za projekt  »Človeška ribica v Kranju« 

7. Odlok o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj - osnutek 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Kranj – osnutek –  

9. Sklep o lokacijski preveritvi, z id. št. 2237, za enoto urejanja prostora KR SA 5 

10. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj 

11. Vmesno poročilo o poteku procesa priprave Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 – 2026 

12. Predstavitev poročila o delu PP Kranj za leto 2020 z oceno varnostnih razmer 

13. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj za leto 2020 

14. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 2 PROTI). 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 25. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 14. 4. 2021 IN ZAPISNIKA 

4. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 5. 5. 2021 TER POROČILA O IZVRŠITVI 

SKLEPOV 

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 25. seje in 4. izredne 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 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 14. 4. 2021 in zapisnik 4. izredne seje 

Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 5. 5. 2021 ter poročili o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. MNENJE H KANDIDATOM ZA IMENOVANJE RAVNATELJA OZIROMA RAVNATELJICE OSNOVNE ŠOLE 

JAKOBA ALJAŽA KRANJ 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
M N E N J E   h kandidaturam za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj: Jožetu Povšinu, 
Luciji Rakovec in Martini Šubic se da pozitivno mnenje h kandidaturam za ravnatelja oziroma ravnateljico 
Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj. 
 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
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B. IMENOVANJE DIREKTORJA PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA KRANJ 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

Komisija se strinja, da se na direktorja Prešernovega gledališča Kranj imenuje Jure Novak.  

 

Po krajši razpravi svetnice Saše Kristan, je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji 

 

SKLEP: 

 

1. Jure Novak se imenuje za direktorja javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj za mandatno dobo petih let. 
Juretu Novaku se vroči sklep o izbiri, številka: 110-13/2021-18-(10/00/01) z dne 26. 5. 2021 (nadalje sklep o 
izbiri), ki je v prilogi 4 tega gradiva. Po dokončnosti sklepa o izbiri bo Juretu Novaku s strani Sveta zavoda 
Prešernovo gledališče Kranj, posredovana pogodba o zaposlitvi za delovno mesto direktorja javnega zavoda 
Prešernovo gledališče Kranj in sicer za določen čas, za dobo petih let s polnim delovnim časom.  

2. Neizbranim kandidatom se vroči obvestilo o neizbiri. 
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

 

3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA MESTNE OBČINE KRANJ – PREDLOG 

 

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. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednja 
 
SKLEPA: 
 
1. Sprejme se predlagani amandma k 1. členu predloga Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

2. Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj s sprejetim amandmajem. 

 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 
 
 
4. ODLOK O DRUGEM REBALANSU PRORAČUNA MO KRANJ ZA L. 2021 – HITRI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance. 

 

Stališča komisij: 
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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 in soglašajo s predlaganim Odlokom o drugem 
rebalansu proračuna MO Kranj za l. 2021 s tem, da predlagajo uvrstitev projekta prestavitev Pševske ceste in 
pospešitev izgradnje Vrtca Bitnje. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o drugem rebalansu proračuna MO Kranj za leto 2021 – hitri postopek. 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o drugem rebalansu proračuna MO Kranj za l. 2021. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o drugem rebalansu proračuna MO Kranj za l. 2021 – hitri postopek. 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o drugem rebalansu proračuna Mestne 
občine Kranj za leto 2021. 

 

Stanovanjska komisija: 

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

V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, Mirko Tavčar, Tomaž Lanišek, Boštjan Trilar, mag. Branko Grims, in Janez 

Černe. 

 

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

 

SKLEP: 

 

1. Sprejme se Odlok o drugem rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 z obrazložitvami.  

2. Sprejme se drugi rebalans načrta razvojnih programov za obdobje od l. 2021 do l. 2024.  

3. Sprejme se drugi rebalans načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2021.  

4. Sprejme se drugi rebalans načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za l. 2021.  

5. Sprejme se drugi rebalans finančnega načrta stanovanjskega sklada za l. 2021 z obrazložitvijo. 

 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 
 
 
5.PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

a. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkama 
3. A in 3. B Premoženjskih zadev in se z njima strinjajo. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 se zaradi potrebe po izvedbi nepredvidenih nujnih dodatnih del 

in več del za izgradnjo komunalne infrastrukture Britof – Predoslje in Mlaka pri Kranju, za sklop št. 2: Mlaka pri 

Kranju izvede prerazporeditev sredstev na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka v Kranju v skupni 

višini 93.708 EUR kot sledi: 

Iz NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in 

gradnja občinskih cest, podkonta 420401 Novogradnje 

Na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka v Kranju, postavko 221001 Invest. vzdrževanje in 

gradnja občinskih cest, podkonto 420401 Novogradnje v višini 66.324 EUR; 

Iz NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, postavke 221001 Invest. vzdrževanje in 

gradnja občinskih cest, podkonta 420401 Novogradnje  

Na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka v Kranju, postavko 231007 Oskrba z vodo – Investicije 

in invest. transfer, podkonto 420401 Novogradnje v višini 27.384 EUR. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNI: 28 ZA). 

 

 

 

b. DOLOČITEV SOLASTNIŠKIH DELEŽEV MESTNE OBČINE KRANJ, OBČINE PREDDVOR, OBČINE JEZERSKO, 

OBČINE ŠENČUR, OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM, OBČINE NAKLO IN OBČINE MEDVODE NA SKUPNI 

GOSPODARSKI JAVNI INFRASTRUKTURI OSKRBE S PITNO VODO 

 

Uvodno poročilo je podal Marko Hočevar, namestnik 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 predlaganih sklepov pod točkama 
3. A in 3. B Premoženjskih zadev in se z njima strinjajo. 

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

 

SKLEP: 

 

Solastniški deleži Mestne občine Kranj, Občine Preddvor, Občine Jezersko, Občine Šenčur, Občine Cerklje na 

Gorenjskem, Občine Naklo in Občine Medvode na skupni gospodarski javni infrastrukturi oskrbe s pitno vodo, ki 

se uporablja za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo na območju dveh ali več občin solastnic, se z izvedbo postopkov 

razpolaganja s stvarnim premoženjem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti in sklenitvijo ustreznih pravnih poslov, določijo v skladu z dejansko porabo vode občin iz 

skupne gospodarske javne infrastrukture ter zahtevami občin solastnic po zagotavljanju ustreznih količin vode za 

njihove potrebe, kot so opredeljeni s Prilogo 1 k Sporazumu o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in 

vzdrževanju skupne gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo z dne 1. 4. 2021. Sklep stopi v veljavo 

z dnem sprejema na občinskem svetu občine solastnice skupne gospodarske javne infrastrukture oskrbe s pitno 

vodo, ki bo o tem odločala zadnja. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNI: 26 ZA). 
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c. JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI ZA ODKUP OZIROMA RAZLASTITEV 
NEPREMIČNIN POTREBNIH ZA IZVEDBO GRADNJE OZIROMA REKONSTRUKCIJE LOKALNE CESTE LC 183240 
KRANJ-HRASTJE 

 

Uvodno poročilo je podal Bernard Jazbar, strokovni sodelavec iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Javno se razgrne predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin potrebnih za 

izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNI: 26 ZA). 

 

 

 

6. ODLOČITEV O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT  »ČLOVEŠKA RIBICA V KRANJU« 

 

Uvodno poročilo je podal Gregor Aljančič iz Jamskega laboratorija Tular.  

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s predlagano Odločitvijo o javno-zasebnem 
partnerstvu za projekt »Človeška ribica v Kranju«. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlaganim javno zasebnem  
partnerstvom za projekt »Človeška ribica v Kranju« in ga podpira.  
 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odločitev o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Človeška ribica v Kranju« v predlaganem 

besedilu. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNI: 26 ZA). 
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7. ODLOK O KRITERIJIH IN MERILIH ZA FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ - 

OSNUTEK 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Kocijančič, vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti. 

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 
- besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka 3. člena premakne v ustrezne člene, ki določajo 

podrobnejšo ureditev po posameznih namenih financiranja, 
- črta zadnji stavek prvega odstavka 7. člena  
- v 8. členu določi kazalnike enakomernega razvoja, v tretjem odstavku pa določi ureditev v primeru 

evidenčnega javnega naročila, 
- uredi postopek izvajanja investicij v primeru donacije krajevni skupnosti, 
- v obravnavo predloži le akte, vsebinsko usklajene z vsemi deležniki. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s predlaganim Odlokom o kriterijih in merilih 
za financiranje krajevnih skupnosti v MO Kranj.  
 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se osnutek Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

 

8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK  

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Kocijančič, vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti. 

 

Stališče komisije:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se v prvem členu črta dopolnitev, ki predvideva, da lahko predlog vloži 
tudi fizična oseba; s takšno spremembo praktično ni več subjekta, ki ne bi bil upravičen vložiti predloga. Če 
predlagatelj pri takšni ureditvi vztraja, pa naj se zapiše, da »predlog lahko vloži vsakdo«. Hkrati predlaga, da se v 
9. členu Odloka besedilo slovnično in slogovno uredi na razumljivejši način. SPK se ne strinja s predlogom za 
skrajšani postopek. 
 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 
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9. SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI, Z ID. ŠT. 2237, ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA KR SA 5 

 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 5 

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

 

SKLEP: 

 

Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 5 na 

zemljiščih parcel oz. del parcel št.: 1256/36, 1256/94, 1256/35, 1257/84, 1256/13, vse k.o. 2100-Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

 

10. SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE V MESTNI 

OBČINI KRANJ 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila s Sklepom o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

 

11. VMESNO POROČILO O POTEKU PROCESA PRIPRAVE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA V MESTNI OBČINI 

KRANJ 2021 – 2026 

 

Uvodno poročilo so podali: Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Petra Goneli - Nea 
Culpa, agencija za svetovanje in Slavka Zupan - K&Z, svetovanje za razvoj. 
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Stališča komisij: 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Vmesnim poročilom o poteku procesa priprave 
Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 – 2026. 
 

 

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

 

SKLEP: 

 

Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil z vmesnim poročilom o poteku procesa priprave Strategije 

razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 - 2026.  

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

 

Župan Matjaž Rakovec je vodenje seje predal podžupanu Janezu Černetu. 

 

12. PREDSTAVITEV POROČILA O DELU PP KRANJ ZA LETO 2020 Z OCENO VARNOSTNIH RAZMER 

 

Uvodno poročilo je podal David Zadražnik, pomočnik komandirja Policijske postaje Kranj.  

 

V razpravi so sodelovali: Saša Kristan, David Zadražnik in Evstahij Drmota. 

 

Po končani je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o delu Policijske postaje Kranj za leto 2020 z oceno 

varnostnih razmer. 

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

 

13. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2020 

 

Uvodno poročilo je podal Martin Raspet, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj.  

 

V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, Evstahij Drmota in Martin Raspet. 

 

Po končani je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Občinski program varnosti Mestne občine Kranj, se je v letu 2020 izvajal dobro ter skladno z zastavljenimi cilji. 

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 
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14. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 
1. Irena Dolenc – po elektronski pošti: 

- Ob imenovanju Žimarske ulice v Stražišču je izpostavila problem križišča treh cest: Škofjeloška cesta, Ješetova 
cesta in Seljakovo naselje. Promet na Ješetovi ulici se povečuje zaradi ceste na Sv. Jošt oziroma naprej na 
Čepulje in Planico ter zaradi novih hiš. Vključevanje na Škofjeloško cesto je nepregledno, vozila iz Ješetove 
ceste pogosto izsilijo vključitev. Zanima jo, če ste kaj opazovali promet na tem krožišču in če razmišljajo o 
izgradnji krožišča. Pred časom so bili odstranjeni zabojniki za ekološkem otoku, kar omogoča dodaten prostor 
za izgradnjo krožišča.  

- Vožnja kolesarjev in električnih skirojev po pločnikih na Cesti 1. maja v napačno smer. Kljub temu, da je na 

celotnem odseku (v obe smeri) od stolpnic do Kokrškega mostu (pri Walterju) na celotni dolžini lepo 

označena kolesarska steza, se dnevno ogromno kolesarjev (govorim samo o odraslih osebah) vozi v smeri 

proti mestu po levem pločniku (J stran ceste). S tem ogrožajo tako otroke na poti iz in v šolo, kot tudi starejše 

osebe, ki ne pričakujejo, da bo od zadaj nekdo pripeljal. Na ta način se močno tudi poveča nevarnost, da 

kolesarja spregleda kakšen od voznikov, ki zavijajo na glavno cesto iz ulic na južni strani ceste. Na Googlu se 

kolesarske steze žal še ne vidi... Južna stran ceste je na sliki leva stran.  

- Obnovitev Kokrškega mostu pri elektrarni Standard (pod Pungertom). Tudi v tem primeru gre za šolsko pot. 

Leseni del mostu je popolnoma strohnel in se je na enem mestu ograja celo že podrla. Vse skupaj je zdaj 

rešeno z rdeče belim trakom! Ograjo je potrebno nujno čim prej obnoviti, preden se zgodi kakšna večja 

nesreča. Ta strošek ne bi smel presegati nekaj 1.000 €. Tudi tukaj prilagam sliko iz Googla, ki ne odraža 

dejanskega stanja ograje. Desni del ograje na sliki je v resnici popolnoma uničen.  

 

2. Janez Černe:  

- Na Mestno občino Kranj so prejeli pobudo za imenovanje Mestne knjižnice Kranj v Knjižnico profesorja 

Pibernika. Zadevo so obravnavali na kolegiju vodij svetniških skupin in poslali zadevo v iz jasnitev Mestni 

knjižnici Kranj. Mestna knjižnica je odgovorila, da bi bil strošek preimenovanja knjižnice približno sto štiri 

tisoč evrov. Mestna knjižnica predlaga, da bi bilo namesto preimenovanja knjižnice pietetno in zanimivo, če 

bi v Mestni knjižnici Kranj pridobili del Pibernikove  dediščine in bi po njem poimenovali čitalnico, kjer bi 

lahko razstavili del zbirke in pred stavbo postavili njegov doprsni kip. 

 

Evstahij Drmota je izpostavil tveganje, da se lahko čez pet let zgodi, da bi dobi identičen predlog za nekoga 

uspešnega na področju kulture, literature in tako naprej. Takrat bo mogoče prišlo do  težave, ko bodo morali 

postaviti še en doprsni kip pred to knjižnico in imenovati še eno čitalnico na enako kvaliteten predlog.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj sledi predlogu zaposlenih v Mestni knjižnici Kranj, da Mestna knjižnica Kranj 

pridobi vsaj del zapuščine prof. Franceta Pibernika, poimenuje po njem čitalnico in pred stavbo postavi 

doprsni kip. 

 

Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 

 

3. Lea Zupan:  

- Za cesto Rupa- Kranj so imeli že pred enim mesecem debato po e-mailu.  Zgodba se je začela tako, da so bile 

na tej relaciji Rupa – Kranj ugotovljene tudi zelo prekomerne hitrosti. Iz Urada za gospodarske dejavnosti in 

promet je prišla realizirana zadeva, da bodo naredili kolesarsko stezo, ker ta kolesarska steza optično zoži 

cestišče in posledično se hitrosti na tem predelu zmanjšajo. Po izvedenem projektu kolesarske steze se je 

izkazalo, da se hitrost ni umirila in zato je ona še enkrat prosila in pisala naprej. Prosila je za odgovor gospoda 
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Raspeta. Posredovala mu je kontakt pobudnice in lastnice možne lokacije za izvajanje meritev hitrosti. Sedaj 

pa je ugotovila, da je ni nihče kontaktiral. Vprašala je, kaj se dogaja.  

 

Martin Raspet, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, je povedal, da na tisti lokaciji niso našli primerne 

lokacije, ki bila v lasti RS ali Mestne občine Kranj. Radaristu, ki izvaja meritve, je bilo naročeno, da se oglasi 

pri pobudnici in ji izroči pred pripravljena soglasja. V zvezi s tem bodo pripravili pisni odgovor. 

 

- Na komisiji za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo so podali pobudo. V času korona krize se je na 

mestnem pokopališču Kranj izkazalo kako potrebno bi bilo narediti nek digitalni sistem, kjer se lahko preveri 

na kateri na kateri lokaciji leži določen grob. V času korona krize je bilo zelo omejeno število udeležencev 

pogreba, zato se ga ljudje niso mogli udeležiti. Če je bila pisarna zaprta, je bilo včasih zelo težko najti grob. 

Predlagala je, da se Komunali Kranj posreduje pobuda za nek digitalni sistem, s katerim bi lahko na kranjskem 

pokopališču našli grobove pokojnikov.  

 

4. Saša Kristan:  

- Vprašala je, kdo in zakaj se je odločil za postavitev prometnega znaka prepovedi vožnje od Prisojne ulice do 

Poti na Jošta. Ta znak je postavljen tam, kjer stoji hiša Bratuškove. Tista cesta je bila vedno prevozna za 

avtomobile, za motoriste in za traktoriste. 

 

5. Jože Rozman:  

- Vprašal je, kaj se dogaja sedaj na zlatem polju z gradnjo doma upokojencev. Namreč vrtičkarji so opustili 

svoje parcele na podlagi poziva občine. Medtem, ko pa je kmet večji del parcele preoral.  

- Pred nadvozom nad avtocesto na Velikem hribu je nov prehod za pešce lepo označen in osvetljen. Ta prehod 

je veliko manj frekventen kakor pa prehod proti Kaliji iz Bleiweisove ceste, ki je pa slabo označen. Bila je tudi 

že tam ena smrtna žrtev. Zanimalo ga je, kdaj bo ta prehod končno urejen in primerno označen.  

 

Tomaž Lanišek, vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte, je povedal, da kar zadeva doma 

upokojencev projekt teče dobro. Strokovna komisija je zasedala in so pred zaključno fazo. Prejeli so pet zanimivih 

rešitev oziroma pobud. Predstavitev bo v Mestni knjižnici Kranj v drugi polovici junija. Odločitev je bila, da letos 

vrtičkov ni več, ker bi se lahko zgodilo, da bi vso dokumentacijo s financiranjem vred hitro pridobili in bi že letos 

začeli z gradnjo. Investitor je država in občina ima vse pogoje, zato bi lahko pospešili celotno zgodbo. 

6. Irena Dolenc:  

- Izrazila je zadovoljstvo z reševanjem celotne problematike industrijske cone Laze. 

- Mestni svet je bil zelo enotnega mnenja, da je potrebno ustaviti postavitev vrtičkov na kmetijskem zemljišču 

pri Tušu. Sprejet je bil odlok o javno zasebnem partnerstvu Severna vrata, ki bo olepšal vhod v mesto Kranj. 

Verjame, da bodo z leti spremenili tudi ostale vhode v mesto Kranj in uredili bomo kanjon Kokre. Želijo si 

trajnostno naravnano mesto in z več kolesarskih stez in pešpoti. Izpostavila je reklamno onesnaženje Kranja, 

ne le na kmetijskih zemljiščih in celo na kozolcih in vsepovsod je možno postavljati reklamne objekte in lepiti 

reklame. Če želijo lepo mesto bo potrebno urediti področje oglaševanja v Kranju. Občina Radovljica je 

prejšnji teden sprejela odlok o oglaševanju v občini Radovljica. Odlok je dostopen na spletni strani občine 

Radovljica. V njem so navedene vrste objektov za oglaševanje, pogoji postavitve objektov za oglaševanje, 

natančno so opredeljene vse prepovedi postavitve objektov za oglaševanje, sledijo pogoji, način pridobitve 

dovoljenja za oglaševanje, ter tudi oglaševanje za potrebe volitev, nadzor, ter kazni. V Kranju je bil leta 2001 

sprejet Odlok o oglaševanju in usmerjevalnim sistemu v Mestni občini Kranj. Potem so bile sprejete manjše 

spremembe in dopolnitve leta 2006 in pa 2010. Približno dve leti nazaj so bili svetniki seznanjeni, da občina 

od oglaševanja nima niti nekih primerno visokih prihodkov glede na veliko število oglaševalskih mest. 

Predlagala je, da občinska uprava pregleda novo sprejetje odlokov o oglaševanju v občini Radovljica. Odlok 

je trajnostno naravnan in bi bil lahko dobra osnova za nov odlok o oglaševanju v Kranju.  
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- Vprašala je, ali je Mestna občina Kranj, oziroma Medobčinski inšpektorat že kdaj kaznoval koga zaradi nalepk, 

oziroma plakatov, ki se v mestu občasno pojavljajo na mestih, ki niso predvidena za plakatiranje.  

 

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je povedal, da so glede oglaševanja naredili ogromno. V letu 2015 

ob sprejemu sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta so vključili študijo oglaševanja, kjer smo 

zelo omejili postavitve teh objektov. Taka so navodila ministrstva, saj je edini OPN tisti, ki lahko objekte postavlja 

v prostor, jih omejuje. Tukaj so postavili strokovno podlago in se takrat usklajevali določenimi oglaševalci, ker so 

omejili jumbo plakate in na novo določili druge bolj primerne načine oglaševanja. V OPN-ju piše, da na prvih 

kmetijskih zemljiščih ni dovoljena postavitev plakatnih mest, razen nekaj plakatnih mest, ki so pač nekega značaja 

pred vstopom v mesto. Ta strokovna podlaga že na nek način funkcionira, ker na tej podlagi kolegi iz Urada za 

gospodarske dejavnosti in promet izdajajo soglasje. Inšpektoratu so dali prijavo tudi za tista plakatna mesta med 

Naklem Šenčurjem in Kranjem, kjer jih že odstranjujejo. Naloga občine je, da izdela nov odlok o oglaševanju, ki 

ga že pripravljajo na Uradu za gospodarske dejavnosti in promet.  

7. Bojan Homan:  

- Glede na to, da morajo v teh korona razmerah seje Mestnega sveta potekati v sejni sobi 15, je predlagal, da 

se sejna soba prenovi in primerno uredi.  

 

 

Podžupan Janez Černe je ob 19.55 zaključil sejo mestnega sveta. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 

 

 

 

        Janez Černe 

        Podžupan 


