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Z A P I S N I K 

 

 

 

28. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 29. 9. 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, 

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, Albin Traven, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Manja Zorko,  Lea Zupan in dr. Andreja 

Valič Zver. 

 

Svojo odsotnost so opravičili:  Iztok Jenko, dr. Neven Polajnar, Zoran Stevanović in Boštjan Trilar. 

 

Na seji so bili navzoči še: 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 Čehovin – vodja Urada 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, Katja Štruc – vodja 

Kabineta župana, 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 članica Nadzornega odbora ga. Jelena Vidovič, novinar Simon Šubic, Gorenjski glas. Pri točki 

8 pa za pojasnila Špela Kragelj Bračko iz Protima Ržišnik in Perc.  

 

Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 26 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  

 

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. 

mailto:mok@kranj.si
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Na mizo so prejeli: poročilo o izvršitvi sklepov 26. seje, seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami in 

k 4. točki Statut MOK – popravek alineje 39. člena. Gradivo je v ponedeljek, 20. 9. 2021, obravnaval tudi Sosvet 

za KS. Pripomba je bila podana pri 7. točki (Odlok o občinskih cestah v MOK) do katere se bo predlagatelj opredelil 

do predloga in pri 11. točki (Sklep o določitvi športnih objektov  občinskega pomena MOK), kjer bo mestna uprava 

skupaj s KS  v nadaljnjih aktivnosti uskladila stališča. 

 

V kolikor ne bo pripomb na osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 

področju Mestne uprave Mestne občine Kranj, bo predsedujoči v skladu s petim odstavkom 129. člena Poslovnika 

predlagal obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku 

 
Predlagatelj župan Matjaž Rakovec je umaknil 9. točko: Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora 
KO 19 zaradi negativnega mnenja Direkcije RS za vode. V skladu z dogovorom bomo z manjšim popravkom 
elaborata zadostili pogojem za pozitivno mnenje in sklep ponovno predložili mestnemu svetu v sprejem. Ostale 
točke dnevnega reda se smiselno preštevilčijo. 
 

Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je nato dal na glasovanje sledeči 

 

DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev zapisnika 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23. 6. 2021 in poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve  
4. Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB4)  
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 ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Simona Jenka Kranj (uradno prečiščeno 

besedilo) 
7. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj – osnutek 
8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor) – druga 

obravnava 
9. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR J 21 
10. Sklep o določitvi javnih športnih objektov in površin občinskega pomena v MOK 
11. Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025 
12. Stanovanjski program Mestne občine Kranj za obdobje 2021 - 2026 
13. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 29. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23. 6. 2021 IN POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV 

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal Bor Rozman, direktor mestne 

uprave.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23. 6. 2021 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
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2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET 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 v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Za predstavnika Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Dijaški in študentski dom Kranj imenuje Alen Gril.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu.  

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET OSNOVNE ŠOLE JANEZA PUHARJA KRANJ CENTER 

 

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

 

Po krajši razpravi Saše Kristan, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj se v Svet Osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center 

imenujejo: 

-  Lea Bidovec,  

- Saša Kristan in  

- Jožef Rozman.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

C.  MNENJE O KANDIDATKI ZA DIREKTORICO VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA KRANJ 
 

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

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 
Mestna občina Kranje daje pozitivno mnenje k imenovanju Mirjane Česen za direktorico Varstveno delovnega 
centra Kranj v naslednjem pet letnem mandatnem obdobju.  
 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
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3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
a. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2128 ZGORNJA BESNICA 

PARCELA 914/1 (ID 7189732) 
 

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

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in predlaga, da se iz načrta izvzame stanovanje na Zoisovi 

ulici 7 in se obravnava na naslednji seji. 

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 914/1 (ID 7189732). 
 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

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

1259/9 (ID 7183631) 
 
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. 
A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G in 3. I Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in predlaga, da se iz načrta izvzame stanovanje na Zoisovi 

ulici 7 in se obravnava na naslednji seji. 

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 
1259/9 (ID 7183631). 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
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c. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2121 KLANEC PARCELA 

338/9 (ID 7193283) 
 
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. 
A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G in 3. I Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in predlaga, da se iz načrta izvzame stanovanje na Zoisovi 

ulici 7 in se obravnava na naslednji seji. 

Po krajši razpravi svetnikov dr. Andreje Valič Zver in mag. Igorja Velova, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2121 KLANEC parcela 
338/9 (ID 7193283). 
 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 1 NI GLASOVAL). 

 
 
d. PREDLOG ZA ODPRTJE NOVEGA NRP 40621003 POSTAVITEV SISTEMOV ZA UMIRJANJE HITROSTI, 

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV MPP IN USMERJANJE VOZNIKOV DO PARKIRIŠČ IN PRERAZPOREDITEV 
SREDSTEV ZA IZVEDBO 

 
Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, vodja Oddelka za promet v Uradu za gospodarske dejavnosti in promet.  
 
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. 
A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G in 3. I Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in predlaga, da se iz načrta izvzame stanovanje na Zoisovi 

ulici 7 in se obravnava na naslednji seji. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2021 se uvrsti nov projekt NRP 40621003 Postavitev sistemov za 
umirjanje hitrosti, obveščanje uporabnikov MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč in opravijo prerazporeditve: 
iz NRP 40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa, proračunske postavke 220205 Urejanje cestnega 
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prometa-materialni stroški, konta 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav prerazporedi 14.091 
EUR na novo odprti NRP 40621003 Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obveščanje uporabnikov MPP in 
usmerjanje voznikov do parkirišč, proračunsko postavko 220205 Urejanje cestnega prometa-materialni stroški, 
podkonto 420804, razporedi 14.091 EUR.  
 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

e. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV – JAVNA SLUŽBA ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI  
 
Uvodno poročilo je Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet.  
 
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. 
A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G in 3. I Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in predlaga, da se iz načrta izvzame stanovanje na Zoisovi 

ulici 7 in se obravnava na naslednji seji. 

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 izvajanje javne službe 
zavetišča za živali izvede prerazporeditev sredstev kot sledi: s PP 170501 Povečanje zaposljivosti, podkonta 
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih na PP 170204 Zdravstveno varstvo rastlin in živali, 
podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 20.000 EUR. 
 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 NI GLASOVAL). 

 
 
f. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV – UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA TIVOLI GOLNIK 
 
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 predlaganih sklepov pod točkami 3. 
A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G in 3. I Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in predlaga, da se iz načrta izvzame stanovanje na Zoisovi 

ulici 7 in se obravnava na naslednji seji. 
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Komisija za kulturo in šport:  
Komisija se je seznanila s prerazporeditvijo sredstev – ureditev Športnega parka Tivoli Golnik. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021, se odpre nov NRP Ureditev športnega parka Tivoli Golnik: iz NRP 
40718022 Športni objekti, PP: 141001 Šport – investicije in investicijski transferji, podkonta 420500 Investicijsko 
vzdrževanje in izboljšave v višini 64.734,00 EUR in 420801 Investicijski nadzor v višini 1.153,00EUR, v skupni višini 
65.887,00 EUR, se prerazporedi sredstva na novo odprti NRP 40721033 Ureditev športnega parka Tivoli Golnik, 
PP: 141001 Šport – investicije in investicijski transferji, podkonta: 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
v višini 64.734,00 EUR in 420801 Investicijski nadzor v višini 1.153,00 EUR, v skupni višini 65.887,00 EUR.  
 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 
 
g. IZDAJA SOGLASJA K OSNUTKU PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE PARC. ŠT. 499/3, 499/4, 499/5, 

508/1, 508/2, 512, 513, 516, 517, 520, 521, 500/1 IN 500/2, VSE K.O. 2124 HRASTJE 
 
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 finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 
A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G in 3. I Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in predlaga, da se iz načrta izvzame stanovanje na Zoisovi 

ulici 7 in se obravnava na naslednji seji. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša z osnutkom prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 499/3, 499/4, 
499/5, 508/1, 508/2, 512, 513, 516, 517, 520, 521, 500/1 in 500/2, vse K.O. 2124 Hrastje. 
 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 
 
h. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2136 BREG OB SAVI 

PARCELA 565/46 (ID 7185153) 
 
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. 
A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 3. F, 3. G in 3. I Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in predlaga, da se iz načrta izvzame stanovanje na Zoisovi 

ulici 7 in se obravnava na naslednji seji. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG OB SAVI 
parcela 565/46 (ID 7185153). 
 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

i. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ PARCELA 
879/48 (ID 6411150) 

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

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in predlaga, da se iz načrta izvzame stanovanje na Zoisovi 

ulici 7 in se obravnava na naslednji seji. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 
879/48 (ID 6411150).  
 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 
 

j. 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: 
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Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Pri točki 3. J Premoženjskih zadev, predlogu prodaje stanovanja na Zoisovi ulici 7 v Kranju. Člani Komisije za 
finance in premoženjska stanovanja nasprotujejo, namreč ne podpirajo krčenja neprofitnih stanovanj, če pa se 
poda predlog za nakup, naj se ta proda po najvišji tržni ceni, ki veljajo za tovrstna stanovanja v Kranju. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in predlaga, da se iz načrta izvzame stanovanje na Zoisovi 

ulici 7 in se obravnava na naslednji seji. 

Stanovanjska komisija: 

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

 

V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, Evstahij Drmota, Irena Dolenc, Tomaž Ogris, Janez Černe, mag. Igor Velov, 

Ana Pavlovski, Mateja Koprivec in Janez Ziherl. 

 

Po končani razpravi je župan Matjaž Rakovec kot predlagatelj umaknil zaporedno številko 9 v dopolnitvi Načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2021 in sicer stanovanje na Zoisovi ulici 

7, ID: 210-899-20. V potrditev je dal naslednja 

 

SKLEPA:  

 

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

s tem, da se iz predloga izvzamejo:  

- zemljišča parc. št. 102/11 in 102/12, k.o. 2129 Spodnja Besnica,  

- stanovanje na Zoisovi ulici 7, ID: 2100-899-20. 

 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

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

z zemljiščema parc. št. 102/11 in 102/12, k.o. 2129 Spodnja Besnica. 
 

Sklep ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 11 ZA, 12 PROTI, 5 NI GLASOVALO). 
 
 
4. STATUT MESTNE OBČINE KRANJ (URADNO PREČIŠČENO BESEDILO – UPB4) 
 
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, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB4). 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 



10 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MESTNE 

UPRAVE MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

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 in se strinja s predlogom za skrajšani postopek. 
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
 

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

Mestne uprave Mestne občine Kranj.  

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne občine Kranj 

se sprejme po skrajšanem postopku. 

3. Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 

Mestne uprave Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

6. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ SIMONA JENKA KRANJ 

(URADNO PREČIŠČENO BESEDILO) 

 
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 socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s čistopisom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Simona 
Jenka. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (uradno 
prečiščeno besedilo – UPB2). 
 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 
 
7. ODLOK O OBČINSKIH CESTAH V MESTNI OBČINI KRANJ – OSNUTEK 

 
Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, vodja Oddelka za promet v Uradu za gospodarske dejavnosti in promet.  
 
Stališča komisij:  
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Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 
- V prvem odstavku 3. člena  besedilo zapiše na način, da se izogne nepotrebnemu ponavljanju besede 

»povezovanje«; 
- V četrtem odstavku 8. člena sklic na prvi odstavek ustrezno popravi (tretji odstavek); 
- V petem odstavku 8. člena črta druga poved; 
- V sedmem odstavku 8. člena beseda »več« nadomesti z »najmanj dveh«; 
- V drugem odstavku 12. člena črta »na podlagi pravnega posla, sklenjenega med lastnikom sosednje 

nepremičnine in investitorjem občinske cesta«; 
- Drugi odstavek 13. člena črta; 
- V tretjem odstavku 15. člena črta besedilo »na podlagi pravnega posla z lastnikom nepremičnine«; 
- V prvem odstavku 25. člena črta »po kateri poteka promet«; 
- V prvem odstavku 28. člena črta zadnja alineja; 
- V zadnji alineji prvega odstavka 31. člena črta besedilo »ki je posledica vplivov njihove nepremičnine, v 

tretjem odstavku istega člena pa se beseda »lahko« nadomesti s »sme«, predlog »iz« pa s predlogom 
»s«; 

- Deseti in enajsti odstavek 33. člena ustrezno združita; 
- V prvem odstavku 34. člena preveri ustreznost zapisa »s soglasjem ali mnenjem«, glede na to, da 

nadaljnji zapis tega člena izdaje mnenj ne predvideva; 
- V tretjem odstavku 38. člena se v prvi povedi »občinska uprava« nadomesti z »pristojni organ občinske 

uprave«. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskih cestah v Mestni občini Kranj – osnutek. V zakonodaji naj uprava 

ponovno preveri rok za izdajo obvestila o namenu večjega posega v cestni svet druge investitorje po 17. členu 

osnutka odloka. 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o občinskih cestah v Mestni 
občini Kranj.   
 
Župan Matjaž Rakovec je podal pripombo, da se druga alineja tretje točke osmega člena uskladi z zakonom in po 
končani razpravi dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj – osnutek.  
 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

8. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 4 

(KOLODVOR) – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Špela Kragelj Bračko iz Protima 
Ržišnik in Perc. 
 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 



12 

 

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 

4 (Kolodvor) – druga obravnava. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor) za drugo obravnavo.  
 

Po krajši razpravi Bojana Homana in Janeza Černeta, je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor) v 

drugi obravnavi. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

9. SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA KR J 21 

 

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 J 21 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KR J 21, na 

zemljiščih parc. št. 906/11, 906/15 in 906/16, k.o. 2100 Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

10. SKLEP O DOLOČITVI JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN OBČINSKEGA POMENA V MOK 

 
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 določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v MOK. 
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Po razpravi, v kateri sta sodelovala dr. Andreja Valič Zver in Janez Černe, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o določitvi javnih športnih objektov in površin občinskega pomena v Mestni občini Kranj.  
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 
 
11. PROGRAM KULTURE MESTNE OBČINE KRANJ 2021-2025 

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

 
Komisija za kulturo in šport:  
Komisija se je seznanila s Programom kulture Mestne občine Kranj 2021 – 2025. 
 
V razpravi so sodelovali: dr. Andreja Valič Zver, Matjaž Rakovec, Tanja Hrovat, Tomaž Ogris in mag. Branko Grims. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Program kulture Mestne občine Kranj 2021 – 2025. 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 22 ZA, 5 PROTI). 
 
 
12. STANOVANJSKI PROGRAM MESTNE OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE 2021 - 2026 

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

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s predlaganim sklepom pod točko Stanovanjski 
program Mestne občine Kranj za obdobje 2021-2026 in se z njim strinjajo.  
 

Stanovanjska komisija: 

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

V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, Mateja Koprivec, Janez Černe in mag. Branko Grims.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Stanovanjski program Mestne občine Kranj za obdobje 2021 – 2026. 
 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 20 ZA, 5 PROTI). 
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13. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Sandra Gazinkovski:  

- Zanimalo jo je, zakaj se je razpis za novega ravnatelja kranjskih vrtcev na spletno stran Mestne občine Kranj 

objavil tri dni pred iztekom razpisa? Podatki naj bi bili poslani pravočasno.  Razpis se bo ponovil, tako da je 

prosila, da se takoj objavi tudi obvestilo na spletni strani.  

- Vprašala je, kaj se dogaja z renovacijo stavbe vrtca Čebelica in ali bo ta sploh izvedena.  

- Vprašala je , ali je igrišče pri novem vrtcu Bitnje izolirano v smislu, da ne bo ob deževju mokro poplavljeno in 

če ni, zakaj ni, ter kdaj bo?   

Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti, je povedala, da so za razpis ravnatelja Kranjskih vrtcev prejeli 

informacijo s strani Kranjskih vrtcev z besedilom na ponedeljek. V sredo je bilo objavljeno na naši spletni strani. 

S kadrovsko službo so preverili, glede na to, da razpis za ravnatelja vodi svet zavoda, na kakšen način je sploh 

pravilno, da se na spletni strani občine razpis objavlja. Dali so jim navodila, da se objavi na naši spletni strani link 

na spletno stran Kranjskih vrtcev, kjer je bil dostopen razpis, tako da smo dva dni po tistem na ponedeljek dobili, 

na sredo objavili, tako da ni bilo tri dni pred koncem. Res pa je, da je bil razpis odprt samo osem dni in zadnji 

teden v mesecu avgustu, v času dopustov, zato smo predlagali, da se razpis ponovi. O tem bo odločal svet zavoda. 

Za vrtec Čebelica bo podan pisen odgovor. Za igrišče pri vrtcu Bitnje, ki je v fazi gradnje oziroma igrišče kot tako 

je že narejeno, enako tudi drenaža na tem hribčku od igralnic proti igrišču, ki je nižje ležeče, bo podan pisni 

odgovor s strani Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte, ki izvaja investicijo.  

2. Mag. Igor Velov: 

- Zanimalo ga je, ali se je občina kaj ukvarjala z urejanjem prostora za vrtičkarje in ali je ugotovila, kaj 

pravzaprav sploh storiti. Prepričan je, da je vrtičkarstvo dobra stvar in da je občina dolžna skrbeti za dobro 

kvaliteto življenja svojih občank in občanov in vrtičkarstvo je ena od teh stvari. V Ljubljani je imajo na 

določenih območjih to zgledno urejeno. Vse je pogojeno z OPN oziroma z namembnostjo zemljišč in, da je 

časovnica urejanja edina velika prepreka.  

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je povedal, da je v Kranju od zadnjih sprememb OPN štiri, pet 

lokacij, kjer je možno te vrtičke urejati. Problem je, da niso lastniško zemljišča v lasti občine, ampak so v privatni 

lasti. Ti lastniki ne izkazujejo interesa kot ga drugi lastniki, ki imajo kmetijska zemljišča in bi tam radi naredili 

vrtičke. Tiste lokacije so večinoma neprimerne z vidika, da ni možno organizirati primernih parkirišč, WC-jev, 

zbiranja vode. Urejeni vrtički morajo biti nekje v bližini naselij, kjer se to lahko ureja. Mestna občina Kranj ima 

študijo, kje bi lahko v OPN dodatno definirali urejanje zemljišč za vrtičke. Dodatna lokacija se že kaže na območju 

bivše obvoznice, preden se je premaknila severneje, da so na tem delu vrtički primerna lokacija. Veliko lastnikov 

zemljišč si želi imeti dejavnost vrtičkarstva in ga tržiti, vendar na kmetijskih in gozdnih zemljiščih žal vrtičkarstvo 

ni dovoljeno. 

Martin Raspet, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, je potrdil, da se vodi s strani občinskih inšpektorjev več 

postopkov zoper lastnike t.i. vrtičkov. Zgodba se je začela z vrtički pri Planetu Tuš, potem v Čirčah in na 

Primskovem. Konkretnih zadev ne more komentirati, ker inšpekcijski postopki še potekajo. Dodal je še, da na 

vrtičkih je dovoljeno imeti vrtnine, prepovedani so pa vsi ostali objekti, vrtne ute, zalogovniki za vodo, žičnate 

ograje. 

Mag. Igor Velov je pozval občinsko upravo, da naredi vse kar je v njeni moči, da čim prej zagotovi pogoje za 

vrtičkarje. Ima občutek, da se z nekimi inšpekcijskimi službami zelo hiti in dela red, kar je prej 20 let stalo, po 

drugi strani smo zelo počasni in imamo zvezane roke pri urejanju novih vrtičkov. Predlagal je, da se to uravnoteži 

in sprejme moratorij na odstranitev obstoječih, neurejenih vrtičkov. Pozval je župana, da s svojo upravo te korake 

naredi življenjsko in v prid zagotovitvi novih pogojev za urejene vrtičke.  
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Bojan Homan je povedal, da ni on ukinil vrtičkov, ampak je samo povedal, da novi vrtički pri Planetu Tuš niso bili 

v prid in izgled Kranja. Zakon je jasen, kaj je lahko na kmetijskih zemljiščih in kje so lahko vrtički. Predlagal je, da 

se do decembra sprejme program, strategijo vrtičkarjev do leta 2030. S tem bomo ljudem jasno sporočili o nameri 

urejanja vrtičkov.  

Janez Ziherl je povedal, da je prišla samo ena pobuda, ki je sprejemljiva, s strani lastnikov in sicer na območju 

proti Čirčam. Pobud lastnikov zemljišč, na katerih so vrtički rasli skozi desetletja, niso prejeli. Na novo so prejeli 

še dve pobudi. Če bodo prišle pobude za ureditev vrtičkov na prvih kmetijskih zemljiščih dva kilometra stran od 

nekih urejenih območij, taka območja za vrtičkarstvo večinoma niso primerna. Občina je naredila strokovno 

podlago po urbanističnem principu in poskušala bo umestiti ta območja v prostor. Za dokončno ureditev je potem 

odvisen interes lastnika zemljišča.  

3. Mag. Branko Grims:  

- Vprašal je, ali je res, da se Stranka Resnica financira s strani sredstev Mestne občine Kranj, posredno ali 

neposredno, v kakšni količini, za kakšen namen in kje je pravna osnova za to.  

- Želel je natančno statistiko priseljevanja zadnjih nekaj let. Vprašanje bo poslal v pisni obliki.  

 

4. Saša Kristan:  

- Vprašala je, kakšen je procent precepljenosti v Mestni občini Kranj. Na kakšen način Mestna občina Kranj 

oziroma njene službe spodbujajo prebivalstvo za cepljenje proti nalezljivi bolezni Covid? 

- Zanimalo jo je, koliko je novih zaposlitev v medobčinskem inšpektoratu? Ali so nove zaposlitve oziroma 

nadomestne?  

- Zanimalo jo je, kaj se dogaja s tem mostom čez Savo, ker so že dolgo nameščene zaščitne ograje, ljudje hodijo 

po cesti in se umikajo in tako naprej. Vprašala je, ali je ta most sploh varen še za vožnjo? 

- Vprašala je, ali je kakšna nova informacija glede samskega doma v Stražišču. 

- Predala je pobudo sosede, ker se je v Stražišču upokojil en osebni zdravnik, so sedaj paciente razdelili po 

ordinacijah v Tržič, Škofja Loka in podobno. Predlagala je, da bi zaposlili zdravnika iz Kosova zaradi 

priseljencev in bi jih prerazporedili k temu zdravniku. S tem bi se sprostila prazna mesta pri ostalih zdravnikih.  

Matjaž Rakovec je povedal, da je bilo s prvim odmerkov cepiva proti Covidu cepljenih 75.000 v bivši občini Kranj, 

ki zajema Kranj, Cerklje, Šenčur, Naklo in Preddvor. Drugi odmerek cepiva je prejelo 50.000 ljudi in tretjega 1.500. 

V odstotkih ima Kranj 53,2 cepljenja s prvim odmerkom, in 47,6 z drugim odmerkom. Mestna občina Kranj poziva 

v medijih za cepljenje proti nalezljivi bolezni Covid in so na vzi z Ministrstvom za zdravje. Kot župan gre tudi 

večkrat pogledat v Vojašnico Kranj kakšna je udeležba in kak poteka cepljenje.  

Glede Samskega doma v Stražišču so prejeli prošnjo investitorja za uporabo hidranta, da bodo ob rušitvi pršili 

prah, da se ne bo prašilo po celem Stražišču. 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet, je povedal, da se je že v lanskem letu ob 

pripravi dokumentacije za kolesarsko pot od Kolodvora do Koroške ceste, za most ugotovilo, da je nevaren. Na 

hodniku za pešce je počena plošča, zato se je zaprl in omogočilo hojo po drugi strani mostu. Občina je takoj 

sanacijo samega mostu vključila v projekt, ampak upoštevajo le eno tretjino vrednosti sanacije, ker se krijejo 

stroški za pešce in kolesarje. Projekt prijavljajo na celostne trajne naložbe in do konca leta bi morali dobiti 

odločitev, tako da bodo šli v sanacijo v naslednjem letu. Projekt je bil usklajen z Zavodom za varstvo kulturne 

dediščine, da se bo vzpostavilo tako ograjo, kot je bila zgodovinsko na prejšnjem mostu. 

Bojan Homan se ni strinjal, da se še eno zimo čaka s sanacijo. Začasno prehoden pločnik bi morali takoj urediti.  

Janez Černe je prosil kolega iz Slovenske demokratske stranke za pomoč, da pomagajo na Ministrstvu za okolje 

in prostor, kjer so čakali skoraj eno leto na soglasje za pravico graditi za tretjo največjo občino v Sloveniji. To je 



16 

 

sramotno, da Direkcija RS za voda toliko časa čaka s tem dovoljenjem. Prav tako je prosil za pomoč pri Služba 

vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da že enkrat izdajo končno odločbo z sofinanciranje tega mostu, 

ki je že dve leti pri njih.  

Marko Čehovin je povedal, da je občina eno leto in pol nazaj že pokrpala luknje, ampak glede na poškodbe je 

potrebna popolna sanacija zgornjega dela. Gre za več milijonov in bi bilo negospodarno, da bi napol sanirali za 

200.000 eur, če so takrat imeli zagotovilo, da bo zadeva odobrena s strani države. Projekt je narejen, prijavljen in 

čaka na odobritev.  

Martin Raspet je povedal, da sta se v lanskem letu zaposlila dva redarja pripravnika. Proti koncu leta je bila 

menjava na administratorskem mestu delovodja 5 in nadomestna zaposlitev pri inšpektorjih. V Medobčinskem 

inšpektoratu je sistemiziranih 24 delovnih mest, zasedenih pa 23. Medobčinski redarji praviloma delajo v 

dopoldanskem in popoldanskem turnusu. Čez celo leto so tudi izredni nadzori, ki se vršijo tako v zgodnjih jutranjih 

urah, v poznih večernih urah in tudi ponoči. Praviloma pa se takrat zagotavlja prevzem prevoznost interventnih 

poti, ker vemo, čemu so te interventne poti namenjene. Ta vikend je bila nočna izmena ponoči, od 22.00 do 

06.00, in se je preverjalo tudi interventne poti na celotnem območju Kranja. Ne morejo biti vedno in povsod 

prisotni na vseh točkah. Pokrivajo območje šestih občin, ki je veliko, ure so razdeljene, tako se ta nadzor razdeli.  

5. Irena Dolenc – poslano po elektronski pošti:  

- Skejtanje, kolesarji, vožnja z motornimi vozili in električnimi skiroji - Če nekaj ni v redu, tega ne smeJo 

sprejeti. Nikoli se ne smejo naveličati opozarjati na nepravilnosti, četudi so ponavljajoče. Pomislite samo na 

vlogo vseh staršev, če nekaj ne deluje, ali to sprejmejo pri svojem odraščajočem otroku, ali se vdajo ali 

vztrajajo? Prav tako učitelji, ali jim je vseeno, če nekaj ne gre in pač rečejo, sem obupal, naj se kdo drug 

ukvarja z mladino, bom raje zamenjal poklic. Ne starši ne pedagogi ne obupajo, večkrat moramo ponoviti 

iste besede, da naletijo na plodna tla. Nanjo se je obrnilo več krajanov mestnega jedra, drug za drugega niso 

vedeli. Opozorili so jo na nekulturo v samem mestnem jedru. Zelo jih moti, da skejtajo po Plečnikovem 

stopnišču, včasih oskrunjajo tudi Plečnikov vodnjak, hodijo po njem ali vanj mečejo steklenice in druge 

odpadke. Sama to podpre s svojo izkušnjo, ko sem šla v Kranj v petek, 10. 9. 2021, okrog 19. ure. Malo pred 

Prešernovim gledališčem so ji naproti pripeljali trije mladostniki na vespicah, ki so jih spremljali skejtarji. 

Umaknila se jim je in si mislila, to pa je potrebno spremeniti. Že večkrat smo se pogovarjali o hitrih kolesarjih 

skozi mestno jedro, o glasnem skejtanju, o vožnjah z motornimi vozili ter električnimi skiroji in vsi smo bili 

enotnega mnenja, da to ne sodi v mestno jedro. Upa, da bo Medobčinski inšpektorat uvedel več nadzora v 

mestnem jedru, pa tudi izven mestnega jedra, kajti vse prepogosto kolesarji in vozniki električnih skirojev 

vozijo po pločniku, ki je po predpisih o cestnem prometu rezerviran za pešce. Pogoste kršitve so ob parkirišču 

Huje ter na cesti mimo OŠ Stane Žagar. Eden od občanov ji je zastavil vprašanje, koliko kazni so redarji izrekli 

kolesarjem, voznikom motornih koles in električnih skirojev.   

- Pokopališče Zg. Bitnje in senca - V pokopališču v Zg. Bitnjah je bilo v zadnjih dveh letih veliko narejenega. 

Pokopališče zaradi urejenih poti med grobovi omogoča dostop tudi invalidom in starejšim. Postavljenih je 

tudi nekaj klopic. Pokrit je poslovilni objekt, zraven je navček, ki zapoje v slovo ob pogrebu. Težava je le v 

zelo vročih mesecih, ko je žalujočih veliko in poslovilni objekt ne omogoča vsem, da bi bili v senci. Predlagam, 

da se zasadi nekaj dreves. Običajno so na pokopališčih in poljih lipe, lahko pa predlagate kakšno drugo vrsto 

drevesa. Mogoče bi ta drevesa lahko šteli v kvoto dreves, ki so v načrtu zasajanja dreves v Kranju.  

- Žurnal 24 in Kranjske novice - Svetniki so prejeli dopis št. 032-7-/2021-1-(40/12/01) z dne 15. 2. 2021. V 

njem sta bila dva predloga: Predlog Žurnal 24: »enkrat na mesec bodo svetnikom poslali vprašanja na eo od 

aktualnih tem« To se ne realizira enkrat mesečno. Zakaj ne? Predlog Kranjske novice: »Pravila: vrstni red 

določi elektronski žreb, izvede ga izdajatelj Kranjskih novic (vrstni red je priložen dopisu). Če svetnik oz. 

svetnica te možnosti ne izkoristi, možnost propade. Zanima jo, če se tega občina drži? Kateri svetniki so se 

že odpovedali predstavitvi?  

- Risanje kolesarskih stez - Dočakali so prepotrebno preplastitev ceste od Labor proti Orehku, vrisane so tudi 

kolesarske steze, za pešce je rezerviran pločnik. Tako kot je prav. Povsod pa ni tako. Poleti so se krajani Zg. 
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Bitenj čudili, ko so se pojavile oznake na cesti proti vrtcu oziroma trgovini. Vrisana je bila le ena kolesarska 

steza, kar je povzročalo nemalo zmede, saj so se kolesarji v obeh smereh vozili po tej stezi. Kasneje je bila 

dodana talna oznaka za smer vožnje, po drugi strani pa zaradi premalo široke ceste ni možen kolesarski pas 

in se kolesarji vozijo po cestišču. Problem pa se pojavi pri pešcih. Zanje ni prostora na cesti, saj ne moremo 

šteti od 5 do 30 cm asfalta, to res ni dovolj za hojo po cesti. Ob robu ceste je ozek pas makadama, a pešci 

seveda hodijo po asfaltni površini. Predlagala je, da v bodoče najprej uredite cesto, da je dovolj široka za 

avtomobile, kolesarje in pešce, potem pa se šele vrišejo kolesarske steze. Če je cesta preozka, bi bilo bolj 

prav, da bi bil označen pas za pešce, kolesarji pa bi ostali skupaj z avtomobili na voznem pasu. Na tej cesti je 

pešcev veliko, saj šolarji po tej cesti hodijo v šolo in iz šole, nekateri peš hodijo v trgovino, bife ali vrtec, je pa 

to tudi pot za sprehod. Predlagam, da se več ukrene za varnost pešcev na tej cesti, zelo nepregledna sta oba 

ovinka.  

- Daje pobudo za reševanje prostorske stiske Osnovne šole Stražišče. Na včerajšnji seji Sveta zavoda Osnovne 

šole Stražišče so bili člani seznanjeni, da bi nujno že to šolsko leto potrebovali tri učilnice. Ker učilnic ni dovolj, 

letos v osmem in devetem razredu nimajo heterogenih skupin pri slovenščini, matematiki in angleščini, 

ampak pouk poteka v razredu. Težave imajo tudi izvajanju dodatne učne pomoči, uredili so že kletne 

prostore, tako da rezerv ni več. V prihodnjem letu bo pomanjkanje še večje, saj prihaja nekaj številčnejših 

generacij. Možnosti reševanja omejuje arhitekturno zaščiten kompleks paviljonov. Če ne bi bilo te 

arhitekturne zaščite, potem bi tam lahko pridobili v prvem nadstropju štiri dodatne učilnice. Na možnosti 

reševanja lahko pogledajo tudi širše. Z novo podružnično šolo od prvega do petega razreda na primer v moji 

krajevni skupnosti v Zgornjih Bitnjah bi se sprostilo pet učilnic, to je samo predlog. Krajevna skupnost bi bila 

tega zelo vesela, nova pridobitev v šolah pomeni kraj, kjer se nekaj dogaja, to je zagotovo pridobitev. 

Predlagala je, da se k reševanju tega problema pristopi takoj.  

 

Tanja Horvat, vodja Urada za družbene dejavnosti, je povedala, da je v Kranju več osnovnih šol, ki imajo večjo 

prostorsko stisko. Dva oddelka Osnovne šole Helene Puhar gostujeta v Študentskem in dijaškem domu, tako da 

prioritetno moramo dozidati to šolo. S prostorsko stisko se ukvarja Osnovna šola Staneta Žagarja, ki je trenutno 

že v fazi dozidave, s telovadnico pa šestimi učilnicami. Dva oddelka gostujeta v  bivši trgovski šoli. Prostorsko 

stisko rešujejo delno z zamikom pouka. Po šivih poka tudi Osnovna šola Jakoba Aljaža, kar smo delno rešili s 

preureditvijo računalniške učilnice, kako bo drugo leto, ne vemo. Tudi Osnovna šola Franceta Prešerna in 

podružnica Kokrica sta preobremenjeni in so praktično vse možne kotičke šole že preuredili, na hodnikih 

provizorično uredili učilnice. Dejstvo je, da bo ta problem zelo težko rešljiv, ker je več šol s tem problemom 

naenkrat. Pri Osnovni šoli Stražišče so možnost dozidave že preverjali, ker vemo, da je šola pod zaščito kulturne 

dediščine. Pojavila se je možnost dozidave med šolo in novo telovadnico, ki je last GGD. To se pravi, na zadnji 

strani in tam tudi bi Zavod za varstvo kulturne dediščine načeloma pustil dograditi objekte. Ali bo to dolgoročna 

rešitev, da se bo dalo zgraditi dovolj učilnic za daljše obdobje, je drugo vprašanje. Vse je povezano z zagotovitvijo 

proračunskih sredstev in je težko izbrati, katero šolo uvrstiti v proračun. Več kot eno investicijo na leto proračun 

Mestne občine Kranj težko zagotavlja. Mestna občina Kranj ima najmanj štiri šole, ki so prostorsko izredno 

podhranjene. Uprava se sooča s temi izzivi in poskuša najti rešitve.  

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, je obvestil prisotne, da so dobili s strani Družbe za avtoceste RS zelo 

pozitivno informacijo. Družba je naredila študije in priključek Kranj Sever je iz tehničnega in prometnega 

varnostnega vidika izvedljiv in upravičen. Uredba o DPN za nov avtocestni priključek Kranj Sever je bila sprejeta 

v letu 2025.  

Obvestil je, da je narejen DIIP za komunalno in prometno ureditev relacija Gorenja Sava – Rakovica – Zabukovje 

– Spodnja Besnica – Zgornja Besnica. Investicija bo uvrščena v proračun 2022/2023.  

Država je odobrila bolnišnici Golnik širitev laboratorija, ki je 37 milijonska investicija. Pogoj za to pa je kanalizacija, 

tako da občina izdeluje DIIP in so ga uvrstili v predlog proračuna. Kanalizacija bo potekala iz Golnika do Mlake 

preko Letenic, kjer se bo prenavljala cesta.  
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Gradbeno dovoljenje za dom za starejše bo izdano do konca leta 2021. Ko bo izdano dovoljenje, bo prevzelo 

projekt izgradnje doma Ministrstvo za družino in socialo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.05.  
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