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Z A P I S N I K 

 

 

 

23. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 27. 01. 2021 ob 16.00 uri v sejni sobi 15 

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

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

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

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

Jenko, Nataša Jenkole, Andreja Kert, Saša Kristan, 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, mag. Igor Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: Milan Glamočanin, dr. Neven Polajnar in dr. Andreja Valič Zver. 

 

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

Tavčar – vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, Mateja Koprivec - vodja Oddelka za pravne in kadrovske 

zadeve, Tanja Hrovat – vodja Urada za družbene dejavnosti, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Marko 

Čehovin - vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Marko Hočevar – Urad za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe, Tomaž Lanišek – vodja Sektorja za projekte, razvoj in pametno skupnost, Urša Ilovar – 

namestnica vodje Skupne notranje revizijske službe, Martin Raspet –  vodja Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Kranj, Tatjana Kocijančič  – vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti ter Neva Vehovec Iličić 

in Milena Bohinc – strokovni sodelavki v Oddelku za mestni svet in krajevne skupnosti. 

 

Na seji so bili prisotni Ivo Bajec – Nadzorni odbor Mestne občine Kranj, Špela Bračko Kragelj – Protim Ržišnik in 

Perc, Rok Jereb – Jereb in Budja, arhitekti, Peter Šalamon – Žurnal24 in Simon Šubic – Gorenjski glas. 

 

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. 
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Nekaj gradiv so svetniki prejeli po elektronski pošti in na mizo: poročilo o izvršitvi sklepov 22. redne seje, seznam 

sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, odgovore na svetniška vprašanja, kadrovske zadeve, amandma k 

Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Kranj, amandmaje k Odloku o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje kanjona Kokre. Gradivo so obravnavali tudi na Sosvetu za krajevne skupnosti. V razpravi je 

bilo odgovorjeno na vprašanja in predloge krajevnih skupnosti pri posameznih točkah. 

 

Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je z dnevnega reda umaknil 8. točko Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje urejanja poslovno-proizvodne cone KR 6/1 Hrastje. Niso še pridobljena vsa 

pozitivna mnenja. Umaknil je 15. točko Soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu. Trenutni preračun cene 

se lahko po dokončni uskladitvi uporabe električnega vozila s strani Doma upokojencev Kranj za potrebe izvajanja 

pomoči na domu še spremeni. Točka bo predložena na dnevni red marčevske seje Mestnega sveta. Točke 

dnevnega reda se smiselno preštevilčijo. 

 

Mag. Igor Velov je predlagal, da se zadnja točka Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta prestavi 

na drugo mesto, ker je dnevni red zelo dolg, ta točka pa pomembna.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Točka dnevnega reda Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta se prestavi na drugo mesto.  
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 5 NI GLASOVALO). 
 
Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je nato dal na glasovanje sledeči 
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23. 12. 2020 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
3. Kadrovske zadeve  
4. Premoženjske zadeve  
5. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 

6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj - predlog 
7. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske - osnutek 
8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor) – prva 

obravnava 
9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 

6, kanjon Kokre – druga obravnava 
10. Odlok sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj – druga 

obravnava 
11. Odlok o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno besedilo – 

UPB1)  
12. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - osnutek 
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Simona Jenka Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek 
14. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK - predlog 
15. Predlog cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Mestni občini Kranj 
16. Opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje v Sloveniji 
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 22. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23. 12. 2020 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 22. 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 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23. 12. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

2. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 
1. Irena Dolenc je predlagala, ker je normalno delovanje Zavoda za turizem in kulturo onemogočeno zaradi 

korone, bi lahko poskusili z vizualnimi kratkimi filmi o Kranju. Svetniška skupina N.Si pohvali zadnji film o 

Majdičevem mlinu. Kranj ima številna bogastva, ki bi jih lahko prikazali tako Kranjčanom kot tudi turistom iz 

Slovenije in od drugod. Nekaj je bilo na promociji starega mestnega jedra pred leti že pripravljeno. Rezultati 

raziskav severnega mestnega obzidja za nekdanjim Jelenom so bili izredno atraktivni, izdelana je bila 

trodimenzionalna digitalna dokumentacija, ki bi omogočala hologramsko predstavitev in virtualno 

rekonstrukcijo odkritih objektov. Izbran je bil tudi že prostor za tako predstavitev, klet mestne hiše. Od 

ustrezno usposobljene firme iz Ljubljane je bila pridobljena približna ocena stroškov v višini 18 tisoč evrov. 

Mestna občina Kranj je predlog pred leti zavrnila, da ni denarja. Mogoče bi Zavod za turizem in kulturo lahko 

to zdaj realiziral.  

 

2. Mag. Igor Velov:  
- Gre za krak Tomažičeve ulice. Iz Planine po Likozarjevi ulici proti semaforiziranem križišču, na katerem 

nadaljujete proti Britofu. Pred semaforjem, z leve je Tomažičeva in en krak se nadaljuje čez cesto na desno 
stran za par hiš in se konča s slepo ulico. Tukaj prihaja do velikih zmešnjav,  ker z uličnim sistemom ni 
označeno, da je to Tomažičeva. Tisti, ki iščejo te hiše, gredo najprej levo v Tomažičevo. Zmeda je še hujša, 
ker je slepa ulica in ni označeno. Z neke druge strani se nadaljuje druga cesta, ki se ji reče Reševa. Tukaj veliko 
ljudi zaradi navigacije in ko iščejo druge zaidejo v to ozko slepo ulico in potem vzvratno, sploh tovorna vozila 
povzročajo zastoj prometa in nevarne situacije. Gre pa za to, da je tukaj potrebno postaviti ogledalo v 
nasprotni strani, kjer je izvoz iz te slepe ulice Tomažičeve, da se lahko varno priključijo. Postaviti bi bilo 
potrebno prometni znak slepa ulica in tablo, ki označuje ulični sistem, da gre tukaj za Tomažičevo cesto od 
številke 7 do 12. To je prvi predlog.  

- Urediti bi bilo potrebno cestišče dela Bleiweisove ceste, od Prešernove šole proti Kokrici. To je del proti 
koncu Kocka bar in z desne trgovina, kjer so narejene kolesnice zaradi tovornih vozil. Seveda je nevarno, ko 
je sneg in luknje, ki lahko resno poškodujejo vozilo. Predlagal je, da se ta del pregleda in resno uredi, uredi 
tampon in preplasti z asfaltom.  

 
Župan Matjaž Rakovec je povedal, da je Bleiweisova cesta državna. Dogovarjajo se za izdelavo kolesarske steze. 
Ob obisku Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo bo izpostavil obnovo cestišča dela Bleiweisove ceste. 
 

 

3. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Za predstavnika Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Gimnazija Franceta Prešerna imenuje Srečko Štagar. Sklep 
začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 
 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA OŠ STRAŽIŠČE  KRANJ 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet zavoda Osnovna šola Stražišče Kranj se imenujejo: Uroš Logonder, 
Mateja Malić, Zoran Stevanović.   
 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 
 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 

 

 

C. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA OŠ HELENE PUHAR  KRANJ 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet zavoda Osnovna šola Helene Puhar Kranj se imenujejo: Elizabeta 
Dolenc, Blaž Kozjek in Damjana Piškur.  
 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 
 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

 

D. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE MESTNE KNJIŽNICE KRANJ 
 

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

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

knjižnica Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 18 ZA, 10 PROTI). 
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E. SOGLASJE K RAZREŠITVI DIREKTORJA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE 
 

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

Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje k razrešitvi Jožeta Veternika s funkcije direktorja javnega zavoda 

Osnovno zdravstvo Gorenjske. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

 

4. PREMOŽENJSKE ZADEVE - POSLOVNI REZULTAT JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO 

KRANJ ZA LETO 2019  - POTRDITEV RAZPOREDITVE PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI 

 

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

 

Stališče komisije: 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino točke: Poslovni rezultat javnega 

zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj za leto 2019-potrditev razporeditve presežkov prihodkov nad odhodki 

in se z njo strinjajo. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 

Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano delno razporeditvijo presežka prihodkov nad odhodki 

Zavoda za turizem in kulturo Kranj za leto 2019 v višini 44.000 EUR za nakup manjše prozorne ponjave za 

prireditev, zamenjavo stekel v pisarni, nakup programa za spletno trgovino TIC, posodobitev spletne strani, 

nakup novega serverja, izdelavo celostne grafične podobe CGP za dogodke ZTKK, dokončno ureditev Jenkove 

sobe in preureditev info točke na železnici. 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

5. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 

 

Uvodno poročilo sta podala župan Matjaž Rakovec in Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve.  

 

Stališča komisij: 

 

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

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino  predlaganega Odloka o rebalansu 
proračuna MO Kranj za leto 2021. 
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Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 
 
Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti, podpira. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z rebalansom proračuna Mestne občine Kranj za 
leto 2021 na področjih dela komisije.  
 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. 
 

Razpravljali so: Bojan Homan, mag. Barbara Gunčar, Andreja Kert, Zoran Stevanović, Saša Kristan, Matjaž 

Rakovec, Nada Mihajlović in mag. Igor Velov. 

 

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

 

SKLEPE:  

 

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

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

3. Sprejme se spremembe kadrovskega načrta za l. 2021 

4. Sprejme se rebalans načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2021. 

5. Sprejme se rebalans letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2021. 

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

7. Sprejme se rebalans razdelilnika sredstev krajevnim skupnostim MOK za osnovno dejavnosti, prireditve, 

sejnine in najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna MOK za l. 2021. 

8. Sprejme se rebalans kriterijev za delitev sredstev za redno vzdrževanje otroških in športnih igrišč, zelenih 

površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za leto 2021. 

 

Sprejeto z večino vseh članov sveta (24 PRISOTNIH; 23 ZA, 1 PROTI). 

 

 

 

6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ – PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.  
 
Stališče komisije:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
V razpravi sta sodelovala mag. Igor Velov in Mateja Koprivec. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednja 
 
SKLEPA: 
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1. Sprejme se predlagani amandma k 3. členu predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta 

Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

2. Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj s sprejetim 

amandmajem. 

 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

 

7. ODLOK O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN GORENJSKE – OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija podaja na besedilo osnutka odloka sledeče pripombe: 

- Iz preambula se briše letnica sprejema odloka, 
- K 4. členu, tretji odstavek, besedilo »soglasje občin ustanoviteljic«: spremeni naj se na način, da se 

opredeli ustrezna večina, potrebna za sprejem odločitve, 
- K členom 5 – 17: vsebina drugega in tretjega 5. člena se po nepotrebnem ponavlja v vseh navedenih 

členih, 
- 5. člen, peti odstavek: soglasje županov občin ustanovitelj – krepki zapis se doda. Hkrati naj se v besedilu 

celotnega odloka preveri pravilnost zapisa, kateri organ sprejme oz. poda soglasje k posameznim 
odločitvam, 

- Preveri se ustreznost zapisa četrtega odstavka 6. člena, sicer se črta »oziroma katere predpis je bil 
kršen«, enako v tretjem odstavku 7. člena, 

- V petem odstavku 9. člena se »identificira« nadomesti z »izkaže«, 
- V drugi povedi šestega odstavka 10. člena se črta »skupne službe notranje revizije«, v besedilu celotnega 

člena naj se uporabi enotno poimenovanje  »skupna služba notranje revizije«, 
- V petem odstavku 17. člena – v zadnji povedi del besedila manjka 
- K prvemu odstavku 18. člena – nikjer ni določeno, kakšne pogoje morajo izpolnjevati vodje, prvi 

odstavek ne ureja načina razrešitve (po enakem postopku kot za imenovanje),  
- Drugi odstavek 18. člena – se dopolni »v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence«,  

- V 22. členu – besedilo drugega odstavka naj se glasi:  »Potrebna sredstva za delovanje se izračunajo 

vezano na naloge, posamezno delovno mesto, ter se delijo samo med tiste občine, za katere zaposleni 
naloge opravljajo«, 

- V 24. členu se v prvem odstavku črta »ustanovitvenega akta«. Drugi odstavek spremeni tako da se glasi: 
»Predlog pripravi direktor skupne uprave«. Namesto v drugem odstavku naj se ga zapiše kot 
nadaljevanje prvega odstavka.  

- Prvi odstavek 25. člena naj se spremeni način, da se pravilno opredeli zaporedje sprejemanja odloka v 
primeru pristopa nove občine. V prvem odstavku 25. člena se črta »na pristojnem organu občine« 

- V četrtem odstavku 30. člena se »delodajalci« zapiše v ednini. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

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

Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske-osnutek in se z njim strinjajo. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
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Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske. 

 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

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

(KOLODVOR) – PRVA OBRAVNAVA 
 

Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Špela Kragelj Bračko iz podjetja 

Protim Ržišnik Perc.  

 

Stališča komisij:  
 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

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

4 (Kolodvor) – prva obravnava. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor) v prvi obravnavi in nanj nima pripomb.  
 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR 

SA 4 (Kolodvor) v prvi obravnavi. 

 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 
 
 
9. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA KR K 4/1, KR K 

4/2, KR K 5 IN KR K 6, KANJON KOKRE – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Rok Jereb iz podjetja Jereb in 
Budja, arhitekti. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, 

KR K 4/2, KR K 5 in KR K 6, kanjon Kokre – 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 območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 6, kanjon Kokre in nanj nima pripomb.  
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V razpravi so sodelovali: Janez Černe, Bojan Homan, Janez Ziherl in mag. Barbara Gunčar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se amandma k tretji alineji četrtega odstavka šestega člena odloka Občinski podrobni prostorski 

načrt za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 IN KR K 6, kanjon Kokre. 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

2. Sprejme se amandma k tretji alineji prvega odstavka desetega člena odloka Občinski podrobni prostorski 

načrt za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 IN KR K 6, kanjon Kokre. 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

3. Sprejme se amandma k šestemu odstavku desetega člena odloka Občinski podrobni prostorski načrt za 

območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 IN KR K 6, kanjon Kokre. 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

4. Sprejme se amandma k šesti alineji tretjega odstavka dvajsetega člena odloka Občinski podrobni prostorski 

načrt za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 IN KR K 6, kanjon Kokre. 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

5. Sprejme se amandma k tretjemu odstavku triindvajsetega člena odloka Občinski podrobni prostorski načrt 

za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 IN KR K 6, kanjon Kokre. 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

6. Sprejme se usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR 

K4/1, KR K 4/2, KR K 5 IN KR K6, KANJON KOKRE, s sprejetimi amandmaji. 

 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 
 
 
10. ODLOK O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV OBNOVE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE V MESTNI OBČINI 

KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

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

Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske-osnutek in se z njim strinjajo. 

Komisija za kulturo in šport:  
Komisija se je seznanila z Odlokom o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj 
za obdobje od 2021 do 2023. 
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Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni 

občini Kranj – druga obravnava. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Odlok o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine na območju Mestne občine Kranj za 

obdobje 2021 – 2023. 

 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 24 ZA, 2 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
 
11. ODLOK O OBMOČJIH NASELIJ TER IMENIH NASELIJ IN ULIC V MESTNI OBČINI KRANJ (URADNO 

PREČIŠČENO BESEDILO – UPB1)  
 

Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Stališče komisije:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj (uradno 

prečiščeno besedilo – UPB1). 

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

Sprejme se uradno prečiščeno besedila Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini 

Kranj. 

 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

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

PUHARJA KRANJ - OSNUTEK 
 

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

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Janeza Puharja Kranj. 
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Razpravljala sta Janez Černe in Evstahij Drmota.  

 

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

 

SKLEP:  

 

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

osnutek.  

 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

 
13. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA 
SKRAJŠANI POSTOPEK 

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

 

Stališča komisij:  

 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Jenka Kranj. 
 
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 ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Jenka Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Simona Jenka Kranj se sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

3. Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Jenka 

Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 
 
 
 
 
 



12 

 

14. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI V MOK – 
PREDLOG 

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

 

Stališča komisij:  

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

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino  predlaganega Odloka o  

spremembah Odloka o zagotavljanju socialno-varstvenih dejavnosti v MOK –predlog in se z njim strinjajo. 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti 
v MOK. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 

Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj. 

 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 
 
 
15. PREDLOG CEN STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD V MESTNI OBČINI KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Matjaž Berčon, direktor Komunale Kranj.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino  predlaganih sklepov pod točko 

Soglasje cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v MOK in se z njimi strinjajo. 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Predlogom cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Mestni občini Kranj. 

V razpravi so sodelovali: Robert Nograšek, Ana Černe, Bojan Homan in Lea Zupan.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih 

površin v Mestni občini Kranj, občini Šenčur in občini Naklo 
 
2. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z 

javnih površin v Mestni občini Kranj 
 
3. Potrdijo se cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode: 
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Omrežnina čiščenje: 

DN 
v EUR/mesec 
brez DDV 

DN ≤ 20  5,02 

20 < DN <  40 15,05 

40 ≤  DN < 50 50,16 

50 ≤  DN < 65 75,24 

65 ≤  DN < 80 75,24 

80 ≤ DN < 100 75,24 

100 ≤ DN < 150 75,24 

150 ≤ DN 75,24 

Storitev čiščenje:  0,6914 EUR/m3 brez DDV 
 
Omrežnina odvajanje: 

DN 
v EUR/mesec 
brez DDV 

DN ≤ 20 5,75 

20 < DN <  40 17,24 

40 ≤  DN < 50 57,46 

50 ≤  DN < 65 86,18 

65 ≤  DN < 80 86,18 

80 ≤ DN < 100 86,18 

100 ≤ DN < 150 86,18 

150 ≤ DN 86,18 

Storitev odvajanje: 0,0889 EUR/m3 brez DDV 
 
Cene se začnejo uporabljati po preteku veljavnosti cen s poračunom. 
 
4. Za obdobje enega leta veljajo cene s poračunom: 
 
Omrežnina čiščenje:  

DN 
v EUR/mesec 
brez DDV 

DN ≤ 20 4,65 

20 < DN <  40 13,96 

40 ≤  DN < 50 46,52 

50 ≤  DN < 65 69,78 

65 ≤  DN < 80 69,78 

80 ≤ DN < 100 69,78 

100 ≤ DN < 150 69,78 

150 ≤ DN 69,78 

Storitev čiščenje:  0,6974 EUR/m3 brez DDV 
 
Omrežnina odvajanje: 

DN 
v EUR/mesec 
brez DDV 

DN ≤ 20 5,60 

20 < DN <  40 16,80 
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40 ≤  DN < 50 56,01 

50 ≤  DN < 65 84,01 

65 ≤  DN < 80 84,01 

80 ≤ DN < 100 84,01 

100 ≤ DN < 150 84,01 

150 ≤ DN 84,01 

Storitev odvajanje: 0,0348 EUR/m3 brez DDV 
 
5. Cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode s poračunom stopijo v veljavo 

in uporabo naslednji mesec po sprejemu na seji tistega občinskega sveta (Mestna občina Kranj, Občina 
Šenčur, Občina Naklo), ki je o cenah odločal zadnji. 

 
6. Cene storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode s poračunom stopijo v 

veljavo in uporabo 1.2.2021 
 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 16 ZA, 6 PROTI, 4 NISO GLASOVALI). 
 
 
 
16. OPREDELITEV DO OSNUTKOV POKRAJINSKE ZAKONODAJE V SLOVENIJI 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Igor Velov, mestni in državni svetnik.  
 
Razpravljala sta: Janez Černe in mag. Branko Grims.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje z naslednjimi predlogi sprememb in 

dopolnitev:  

 natančno opredelitev pristojnosti pokrajin, 

 natančno opredelitev financiranja pokrajin, 

 vzporedno z regionalizacijo celovito reformirati lokalno samoupravo. 
 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, je ob 19.15 zaključil sejo.  

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 


