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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 

  

1. 

 

Številka:    900-2/2020-17-(401102) 

Datum:      26. 2. 2020 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

14. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 26. 2. 2020 ob 16.00 uri v sejni dvorani 

številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

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

Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Andreja 

Kert, Robert Kranjec, Tanja Graonja Krstev, mag. Branko Grims, Iztok Jenko mag., Nataša Jenkole, Saša Kristan, 

Nataša Majcen, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piškur, dr. 

Neven Polajnar, Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović mag., Ana Štromajer, Boštjan Trilar, Albin 

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

 

Odsotna svetnica dr. Andreja Valič Zver. 

 

Na seji so bili navzoči še: Bor Rozman – direktor mestne uprave, Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Mirko 
Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja 
Urada za družbene dejavnosti, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Marko Čehovin - vodja Urada za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slavko Savić – strokovni sodelavec Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Vid Krčmar – strokovni sodelavec v Uradu za 
tehnične zadeve, Eva Mlakar – vodja Skupne notranje revizijske službe, Sandi Pavlovič – namestnik vodja 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 
 

Na seji so bili prisotni tudi Jelena Vidović - članica Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, Lili Gantar Žura –  
Zdravstveni dom Kranj, Matjaž Berčon – Komunala Kranj, Kristina Sever in Manca Strugar – Zavod za turizem in 
kulturo Kranj. 
 
Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 27 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  

 
Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je povedal, da je na mizo posredovano poročilo o izvršitvi sklepov 13. seje 
in  seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, zapisnik Statutarno pravne komisije. Predlagal je 
uvrstitev nove 2. točke: Poročilo o stanju pripravljenosti Mestne občine Kranj glede Koronavirusa (COVID-19), 
gradiva za točko ni, poročilo bo posredovano ustno. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 29. 1. 2020 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Poročilo o stanju pripravljenosti Mestne občine Kranj glede Koronavirusa (COVID-19) 
3. Seznanitev s stanjem in obravnava aktualnih razmer v družbi Komunala Kranj d.o.o. 
4. Seznanitev s stanjem in obravnava aktualnih razmer v zvezi s t.i. »Mini tržnico« na Planini 
5. Seznanitev s stanjem in obravnava aktualnih razmer v zvezi z javnim zavodom Zavod za turizem in kulturo 

Kranj 
6. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 

 

 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 13. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 29. 1. 2020 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Poročilo o izvršitvi sklepov 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal Bor Rozman, direktor mestne 
uprave.  
 
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, dal v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 29. 1. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
2. POROČILO O STANJU PRIPRAVLJENOSTI MESTNE OBČINE KRANJ GLEDE KORONAVIRUSA (COVID-19) 
 
Oceno stanja je podal Sašo Govekar, vodja Oddelka za splošne zadeve ter civilno zaščito ter reševanje.  
 
Lili Gantar Žura, direktorica Zdravstvenega doma Kranj je podala poročilo o stanju pripravljenosti glede 
koronavirusa. 
 
V razpravi je sodeloval Zoran Stevanović. 
 
 
 
3. SEZNANITEV S STANJEM IN OBRAVNAVA AKTUALNIH RAZMER V DRUŽBI KOMUNALA KRANJ D.O.O. 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Igor Velov, predlagatelj te točke.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja se je seznanila z vsebino predloženega gradiva. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se je seznanila s pojasnili. 
V razpravi so sodelovali: Evstahij Drmota, Zoran Stevanović, Matjaž Berčon, Matjaž Rakovec, mag. Igor Velov, 
Janez Černe, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Saša Kristan, Irena Dolenc, Boštjan Trilar, Nada Mihajlović, Ana 
Štromajer, Mag. Branko Grims, Neven Polajnar. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na predlog svetnika mag. Igorja Velova v potrditev naslednja  
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SKLEPA:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s stanjem in obravnavo aktualnih razmer v družbi Komunala 

Kranj d.o.o. 
 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
2. Predstavnik Mestne občine Kranj v Skupščini Komunale Kranj je mestnemu svetu posredoval informacijo, da 

je Skupščina Komunale Kranj razrešila direktorja. 
 

Sprejeto z večino glasov (17 PRISOTNIH: 16 ZA, 1 PROTI, 0 NI GLASOVAL). 
 
 
 
4. SEZNANITEV S STANJEM IN OBRAVNAVA AKTUALNIH RAZMER V ZVEZI S T.I. »MINI TRŽNICO« NA PLANINI 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Igor Velov, predlagatelj te točke. Dodatna pojasnila, kako je s stanjem Mini tržnice 
na Planini, je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve. 
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja se je seznanila z vsebino predloženega gradiva. 
 
Stanovanjska komisija se je seznanila z gradivom. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se je seznanila z razmerami na Mini tržnici. 
 
V razpravi so sodelovali: Zoran Stevanović, Matjaž Rakovec, Mateja Koprivec in mag. Igor Velov. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednji 
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s stanjem in obravnavo aktualnih razmer v zvezi s t.i. »Mini 
tržnico« na Planini. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 
5. SEZNANITEV S STANJEM IN OBRAVNAVA AKTUALNIH RAZMER V ZVEZI Z JAVNIM ZAVODOM ZAVOD ZA 

TURIZEM IN KULTURO KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podala mag. Barbara Gunčar, svetnica in predlagateljica te točke.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja se je seznanila z vsebino predloženega gradiva. 
 
Komisija za kulturo in šport se je seznanila s stanjem in obravnavo aktualnih razmer v zvezi z javnim zavodom 
Zavod za turizem in kulturo Kranj 
Razpravljali so: Irena Dolenc, Slavko Savič, Kristina Sever, mag. Barbara Gunčar, Lea Bidovec in Matjaž Rakovec.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
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Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s stanjem in obravnavo aktualnih razmer v zvezi z javnim zavodom 
Zavod za turizem in kulturo Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 
 
6. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
1. Ana Pavlovski:  

- Izpostavila je parkirišče na Planini pred Osnovno šolo Jakoba Aljaža oz. Območje kratkotrajnega parkiranja. 
Po informacijah o delovanju medobčinskega inšpektorata na tem parkirišču, ki ne gre v prid niti obiskovalcem 
športne dvorane, šole in vrtca, kot tudi ne zaposlenim v omenjenem objektu, kot tudi ne občanom in 
občankam Kranja.  
Redarstvo, ki deluje v okviru Medobčinskega inšpektorata Kranj, je v zadnjih treh mesecih izdalo kar zajetno 
število plačilnih nalogov na tem parkirišču iz razloga parkiranja na območju kratkotrajnega parkiranja brez 
označbe prihoda na vidnem mestu v vozilu. Postavila je naslednja vprašanja:  
- Koliko plačilnih nalogov je Medobčinski inšpektorat Kranj v zadnjih treh mesecih na tem parkirišču izdal?  
- Koliko pisnih in ustnih pritožb na izdajo plačilnega naloga na tem dotičnem parkirišču je medobčinskih 

inšpektorat prejel? (vsi telefonski pogovori na inšpektorat snemajo).  
- Koliko plačilnih nalogov je Medobčinski inšpektorat Kranj v zadnjih treh mesecih izdal na parkirišču – 

torej na ploščadi pred Mestno Občino Kranj?  
- Koliko pisnih in ustnih pritožb na izdajo plačilnega naloga na tem dotičnem parkirišču je medobčinskih 

inšpektorat prejel?   
 

Z veseljem pričakuje odgovore, pri čemer pričakuje, da bo na parkirišču pred MOK seveda bistveno manj izdanih 
plačilnih nalogov. Zakaj? Zaradi ustrezne prometne signalizacije, ki v centru mesta jasno označuje, za kakšno 
kategorijo parkirišča gre in kaj je potrebno ob tem narediti. 
Za razliko od parkirišča pred OŠ Jakoba Aljaža na Planini, kjer parkirišče ni ustrezno označeno kot območje 
kratkotrajnega parkiranja in kjer nekdo, ki se na to parkirišče pripelje prvič, s prometno signalizacijo ni opozorjen 
na to, da mora označiti uro prihoda in jo postaviti na vidno mesto v avto. MOK se je skupaj z Medobčinskim 
inšpektoratom Kranj očitno odločila, da bo obiskovalce šole in športne dvorane na Planini učila, kako se parkira, 
izkušenjsko oz. represivno, torej s plačilom globe. 
Menila je, da mora prometna signalizacija ljudem pomagati, ne pa jih zavajati. Obiskovalci šole in športne 
dvorane, kot tudi občanke in občani Kranja, ki so jo na to opozorili, so vsi po vrsti plačali globe zaradi neoznačbe 
časa prihoda na območju kratkotrajnega parkiranja in se niso uradno pritožili. Vendar so se kasneje ob občutku, 
da tukaj nekaj ni v redu, posvetovali s stroko in preučili ustreznost prometne signalizacije na tem parkirišču, pri 
čemer so tudi fotografirali prometni znak, ki ni prometni znak, ki bi moral stati na parkirišču, ki velja za območje 
kratkotrajnega parkiranja. Ob vsem tem obstaja sum, da na tem parkirišču prometna signalizacija ni ustrezna in 
je zavajajoča, kar pa si Mestna občina Kranj, ki naj bi bila občanom in obiskovalcem prijazna občina, ne bi smela 
privoščiti. 
 
Dodatno je postavila vprašanja:  
- Ali so zaposleni na MOK, ki so odgovorni za prometno signalizacijo v Kranju, prepričani, da je prometna 

signalizacija na parkirišču na Planini pred Osnovno šolo Jakoba Aljaža ustrezna in jasna, torej usmerja in ne 
zavaja?  

- Če bo odgovor DA, želi, da to občina natančno pojasni z ustreznimi zakonskimi podlagami in grafičnim 
materialom, ki slednje dokazuje?  

- Če se bo ugotovilo, da prometna signalizacija ni ustrezna oz. skladna z zakonodajo, ki predpisuje označevanje 
parkirišč v območju kratkotrajnega parkiranja, je vprašala kaj bo MOK naredila? Bo prometna signalizacija 
popravljena? Kaj bo z izdanimi plačilnimi nalogi?  
 

- Po elektronski pošti je poslala predlog za uvedbo prehoda za pešce in sicer na koncu Škofjeloške ceste, kjer 
je križišče s Hafnarjevo potjo (na koncu Bantal) - poglejte priložen orto foto. Cesto dnevno prečka veliko 
sprehajalcev. Z vzpostavitvijo prehoda za pešce, se bo varnost vseh pešcev pri prečkanju ceste povečala.  
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2. Albin Traven: 

- Izpostavil je kakovost  bivanja v Krajevni skupnosti Vodovodni stolp. Krajani Rupe sprašujejo, kdaj se bo 

pričelo priključevanje na javno fekalno kanalizacijo. V lanskoletnem odgovoru je občina napisala, da se je 

lotila ureditve infrastrukture celostno na tem področju in potrebuje gradbeno dovoljenje, katerega izdaja je 

pogojena z odkupi zemljišč, služnostnih poti in drugih soglasij. Pri dveh lastnikih zemljišč naj bi se zatikalo s 

soglasjem oziroma odkupom zemljišča. To naj bi uredili, v letošnjem letu pa pričeli s prvo fazo priključevanja 

na kanalizacijo. Zanimalo ga je kako daleč je občina s pridobivanjem gradbenega dovoljenja in kako bodo 

priključevali na kanalizacijo, saj v proračunu za to v letošnjem letu ni namenjenih sredstev. Prosil je za pisni 

odgovor s časovnim zaporedjem predvidenih del.  

- Opozoril je na obnovljeni objekt z imenom Paviljon B4, nekdanja stavba Gorenjske banke, ki se nahaja poleg 

kranjskega nebotičnika na Bleiweisovi 6. Investitor je pridobil soglasje in dovoljenje za izgradnjo nove 

dovozne ceste do tega objekta, brez soglasja in obveščanja stanovalcev nebotičnika. Cesta gre tik ob vhodu 

v objekt in predstavlja resno grožnjo varnosti stanovalcem in naključnim mimoidočim. Težava je znana 

županu, saj se je ogledal udeležil tudi sam, o tem so pisali tudi mediji. Po občutku je bilo investitorju prehitro 

dano zagotovilo, da se bo poseg – izgradnja ceste kasneje s papirji že nekako uredil. Stanovalci, ki so bili 

postavljeni pred izvršeno dejstvo, so se na župana obrnili s peticijo, v kateri so zahteve po ureditvi varnosti 

in kakovosti bivanja na Bleiweisovi 6. Približno 200 izigranih stanovalcev, kakor jih je v tem nebotičniku se je 

upravičeno obrnilo na krajevno skupnost, na svetnike in župana, da se novi dostop do Pavilijona B4 zapre in 

postavi v prvotno stanje. Zahtevo podpirajo vsi trije svetniki iz KS Vodovodni stolp. Želel je pisni odgovor.   

 

3. Sandra Gazinkovski: 

- Izpostavila je križišče pri Mercatorju na Planini. V zadnjih treh mesecih je ponovno prišlo do dveh nesreč, 

trčenj v pešce. Prehodi za pešce so še vedno slabo označeni in zadeva je dokaj zaskrbljujoča. Prosila je, da se 

tam res nekaj ukrene in da se popravi prometna signalizacija prehodov za pešce.   

- Po prejšnji seji je pisno podala pobudo o pokopališču za male živali. V odgovoru je v okviru sprememb in 

dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, ki že tečejo, boste preučili kakšne so možnosti umestitve 

takšnega pokopališča v prostor. Prosila je za pravi odgovor v času, ko se še lahko vpliva na OPN in ne ko ta 

možnost ni več mogoča.  

 

4. Nada Sredojevič:  

- Na 5. seji mestnega sveta je svetniška skupina dala pobudo mestni upravi, da se uredi dostop do nove 

telovadnice v Stražišču za osnovno šolo z asfaltiranim dovozom, novimi vhodnimi vrati, kolesarnico. Takrat 

je dobila odgovor, da so ravno nekaj dni pred sejo imeli sestanek z Gorenjsko gradbeno družbo skupaj z 

ravnateljem OŠ Stražišče, na katerem so pobude z občinske strani bile predane in da boste v kratkem prejeli 

njihovo stališče. Zanimalo jo je, ali je občina prejela kakšen odgovor Gorenjske gradbene družbe? 

 

Tanja Hrovat, vodja Sektorja za projekte, je povedala da so v neprestanem stiku z Gorenjsko gradbeno družbo. 

To pobudo, kar se tiče kolesarnice, so posredovali, vendar jo GGD ne namerava realizirati. Občina bo še vedno 

vztrajala, da se jim zdi smiselno. Morda bodo sami ugotovili z vidika popoldanskega trženja, v njihovo dobro, da 

se to realizira. 

 

Mag. Igor Velov je menil, da če ni izgradnje kolesarnice v pogodbi o javno zasebnem partnerstvu, jih občina ne 

more prisiliti. Pobuda svetniške skupine je bila, da se to uredi. Pričakuje, da se ugotovijo stroški in ali je občina to 

sama pripravljena izgraditi. 

 

Tanja Hrovat, vodja Sektorja za projekte, je povedala, da bi ta pobuda vplivala na popoldansko trženje tega 

objekta. Objekt ni v lasti Mestne občine Kranj. V dopoldanskem času, ko je telovadnica na voljo za šolo, je odprta 

šolska kolesarnica in enako parkirišče. Popoldansko trženje je v domeni Gorenjske gradbene družbe in tudi 

sredstva gredo družbi, zato je občina apelirala naj si sami uredijo vhod in kolesarnico in tako olajšajo dostop 

popoldanskim rekreativnim uporabnikom. Zaradi navedenega občina ni sama investirala. 

 

5. Irena Dolenc:  
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- Vprašala je župana, če je na sestanku z županom Občine Škofja Loka omenil interes, da se v skladu s 

trajnostnim razvojem načrtuje kolesarska povezava od Kranja do Škofje Loke.  

 

Župan Matjaž Rakovec je obljubil, da bo na naslednji seji, sestanku z županom Občine Škofja Loka to zadevo 

izpostavil. 

 

6. Boštjan Trilar: 

- Podal je predlog za uvedbo prehoda za pešce in sicer na koncu Škofjeloške ceste, kjer je križišče s Hafnarjevo 

potjo (na koncu Bantal). Grafika je poslana po elektronski pošti. Tam dnevno prečka cesto veliko 

sprehajalcev. Z vzpostavitvijo prehoda za pešce, se bo varnost vseh pešcev pri prečkanju ceste povečala.   

 

7. Evstahij Drmota:  

- V imenu Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo je podal predlog, da se s strani občine 

intenzivno pozanimajo, kako je s stanjem objekta »Inteks«. Streha je bila obnovljena in pri zadnjem vetru je 

bila poškodovana. Objekt je spomeniško zaščiten. Prosil je za odgovor, kako je z bodočnostjo tega objekta. 

 

8. Mag. Barbara Gunčar:  

- Komisija za pobude in pritožbe želi na naslednji seji mestnega sveta posebno točko, s katero bo predstavila 

vse zapisnike, pobude in njihovo delo. Komisija želi mnenje mestnega sveta, kako naj v bodoče delujejo.  

 

9. Mag. Igor Velov:  

- Glede nevarnosti prehodov za pešce ob stolpnicah na Planini pri Mercatorju je povedal, da imajo v Sloveniji 

nek patent, ki ga g. Slavko Savič zagotovo pozna in je zapisan v Pravilniku o signalizaciji in prometni ureditvi. 

To so tako imenovani odsevniki, ki se namestijo na drog znaka za pešce. To podjetje je dalo ponudbo v Kranj 

in glede na to, da gre za nizko cenovne ukrepe, ga je zanimalo, ali je občina v zvezi s tem kaj ukrenila. Veljalo 

bi tudi izdelati scan prometne situacije prehodov za pešce po celi občini in iti v javno naročilo.  

 

Janez Černe:  

- Pred mesecem dni je svetniška skupina dala pobudo, da se celostno prometno uredi odsek od toplarne do 

Mercatorja na Planini. Prehodi za pešce so verjetno zarisani na napačnih mestih, zato bi bila potrebna 

prestavitev in razširitev. Naslednji teden bo postavljen semafor za prikazovanje hitrosti. Pri prehodih za 

pešce bi bilo smiselno postaviti otočke.  

 

Slavko Savić, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da je v izdelavi analiza stanja 

prometne ureditve. Po analizi bo treba sistemsko ukrepati na celi trasi.  

 

10. Nada Mihajlović:  

- Pred dvema letoma je kot predsednica Krajevne skupnosti Vodovodni stolp imela na obisku predstavnike 

občine in Komunale Kranj zaradi urejanja cestišč. V Šorlijevem naselju je garažna hiša in cestišče zelo ozkega 

načela. Vožnja je z velikimi in težkimi vozili, ki odvažajo odpadne materiale, uničujejo cestišče in pol metra 

zelenih površin ob cestišču. Obljubljeno je bilo, da bodo uredili cestišče in zelene površine. Prosila je, da se 

to uredi.  

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da so zadnjič na sestanku svetniških skupin sklenili, da se naslednja seja 

mestnega sveta prestavi na 25. 3. 2020. 

 

Ob 19.55  je bila seja zaključena. 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 


