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Z A P I S N I K 

 

 

 

22. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 23. 12. 2020 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, Milan Glamočanin, 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, dr. Neven 

Polajnar, Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović, Boštjan Trilar, Albin Traven, Boris Vehovec, mag. Igor 

Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost je opravičila 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 Dušan Josevski - član Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, Borut Ulčar – Regijska 

razvojna družba Domžale, Uroš Ulčar – Regijska razvojna družba Domžale, Peter Šalamon – Žurnal24 in Vilma 

Stanovnik – Gorenjski glas. 
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Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 27 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. 

 

Nekaj gradiv so svetniki prejeli po elektronski pošti: poročilo o izvršitvi sklepov 21. redne seje, seznam sklepov 

komisij za to sejo z vsemi pripombami, k točki 9. in 10. besedilo obveznih razlag kot predlog Statutarno pravne 

komisije, koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta »E mobilnost v Mestni občini Kranj« in Aneks št. 1, odgovore 

na svetniška vprašanja svetnice mag. Barbare Gunčar in svetnice Ane Pavlovski. 

 

Svetnikom in svetnicam je bil danes pripravljen novi zbornik. Kranjski zbornik praznuje jubilej, šestdesetletnico, 

od zamisli, da bodo v Kranju dogodki in zanimive zgodbe ljudi za vedno zapisani v knjigi. Letos je bil narejen korak 

naprej in zbornik v celoti digitaliziran in postavljen na knjižno polico Digitalne knjižnice Slovenije pri Narodni in 

univerzitetni knjižnici. 

 

Predsedujoči je z dnevnega reda umaknil 4. točko Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj zaradi 

pripomb. Nadalje je spremenil vrstni red točk dnevnega reda, in sicer se zamenjata 12. točka Odlok o 

spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK – osnutek – predlog za skrajšani 

postopek in 13. točka Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015-2020. Točke dnevnega 

reda se smiselno preštevilčijo. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 02. 12. 2020 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj 

5. Odlok o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj  - osnutek 

6. Dopolnitev Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj - IMENOVANJE ŽIMARSKE 

ULICE – druga obravnava  

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore – druga 

obravnava 

8. Predlog za sprejem obvezne razlage 1.105 a točke 47. člena v povezavi s 46. členom Odloka o izvedbenem 

prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 

9. Predlog za sprejem obvezne razlage prvega (1) in drugega (2) odstavka 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka o 

izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj - predlog 

11. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, 

gozdarstva in podeželja v  Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020 

12. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK – osnutek – predlog za 

skrajšani postopek 

13. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne 

občine Kranj 

14. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 02. 12. 2020 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 21. 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 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 02. 12. 2020 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA ŠOLSKI CENTER 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 predstavnico Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Šolski center Kranj imenuje Irena Dolenc.  

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA  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 predstavnici Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Ljudska univerza Kranj imenujeta: Sonja Mašić in Nada 

Sredojević.  

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 

 

 

C. POTRDITEV SKUPNE LISTE KANDIDATOV ZA RAZVOJNI SVET GORENJSKE REGIJE 

 

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

Komisija se strinja s potrditvijo skupne liste kandidatov za Razvojni svet Gorenjske regije.  
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Mestni svet Mestne občine Kranj potrjuje oblikovano Skupno listo kandidatov za Razvojni svet gorenjske regije 

2021–2027. 

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

D. IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podal podžupan Janez Černe. 

 

Stališče komisije: 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  
Komisija se strinja z imenovanjem direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj. 
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Klemen Malovrh se imenuje za direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj za mandatno dobo 

petih let.  

Klemenu Malovrhu se vroči sklep o izbiri, številka: 322-3/2020-19-(10/00/01) z dne 23. 12. 2020 (nadalje sklep o 

izbiri), ki je v prilogi 3 tega gradiva.  

Po dokončnosti sklepa o izbiri bo Klemenu Malovrhu s strani Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj, 

posredovana pogodba o zaposlitvi za delovno mesto direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj in sicer za 

določen čas, za dobo petih let s polnim delovnim časom.  

Neizbranim kandidatom se vroči obvestilo o neizbiri. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

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

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino točke: Izjemna dodelitev 
neprofitnega stanovanja MO Kranj v najem-podaljšanje in se z njo strinjajo. 
 
Stanovanjska komisija: 
Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti, podpira. 
 
 



5 

 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in nima pripomb. 
 

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

 

SKLEP: 

 

Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s podaljšanjem najemne pogodbe, sklenjene na podlagi 

izvedenega postopka izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja v najem v skladu z določili 29. člena Pravilnika 

o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14). 

 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

 

B. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2121 KLANEC PARCELA 

262/17 (ID 6620550), KATASTRSKA OBČINA 2121 KLANEC PARCELA 259/5 (ID 6620559), KATASTRSKA 

OBČINA 2121 KLANEC PARCELA 258/7 (ID 6620566) IN KATASTRSKA OBČINA 2121 KLANEC PARCELA 252 

(ID 6620666) 

 

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 z vsebino predlaganega sklepa pod 3. B 
točko Premoženjskih zadev in se z njo strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in nima pripomb. 
 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 2121 Klanec parcela 

262/17 (ID 6620550), katastrska občina 2121 Klanec parcela 259/5 (ID 6620559), katastrska občina 2121 Klanec 

parcela 258/7 (ID 6620566) in katastrska občina 2121 Klanec parcela 252 (ID 6620666). 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
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C. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ PARCELA 

955/16 (ID 3538323) 

 

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 z vsebino predlaganega sklepa pod 3. C 
točko Premoženjskih zadev in se z njo strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in nima pripomb. 
 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 

955/16 (ID 3538323). 

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 

 

 

 

4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ 

 

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

 

Stališče komisije: 

 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga, da se črta 7. člen Sprememb in dopolnitev Poslovnika mestnega sveta MOK. 
 

V razpravi so sodelovali: Andreja Kert, Igor Velov in Janez Černe. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta  Mestne občine Kranj s pripombami, 

podanimi v razpravi.  

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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5. ODLOK O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV OBNOVE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE V MESTNI OBČINI 

KRANJ  - OSNUTEK 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o 
sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v MOK-osnutek  in se z njim strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 
- v drugem odstavku 11. člena namesto preračunavanja po matematični formuli določi sorazmerni delež 

zmanjšanja sredstev, 
- v četrti alineji prvega odstavka 13. člena beseda »potrebno« nadomesti s »predpisano«, 
- v drugem odstavku 15. člena doda zahteva po predložitvi najemne pogodbe, če je upravičenec najemnik, 
- v prvem odstavku 16. člena zapiše, da sklep o dodelitvi sredstev po tem odloku na predlog strokovne 

komisije, ki je imenovana s strani župana, izda direktor mestne uprave, 
- v drugem odstavku 16. člena beseda »odločitev« nadomesti s »sklep«, 
- da se v 19. členu črta »pristojna strokovna komisija«, namesto »občinska služba« pa zapiše »skrbnik 

pogodbe«, 
- v 20. členu izraz »zakonite« nadomesti z »zakonske«, 
- odlok dopolni s členom, ki opredeljuje sestavo komisije, 
- predlog sklepa mestnega sveta dopolni z besedo »osnutek«. 

 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni 
občini Kranj – prva obravnava in nima pripomb. 
 
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 in predlagala, da: 
- se zaradi negotovosti in tveganji povezanih z Covid-19 epidemijo in načrtovanega rebalansa proračuna, 

Odlok sprejme samo za obdobje leta 2021, 
- Mestni svet potrdi izbrane prejemnike sredstev, 
- se predloži poročilo o izvedenih sofinanciranjih tako obnov kot najemnin za zadnja 4. leta. 

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

Sprejme se osnutek Odloka o sofinanciranju obnove nepremičnine kulturne dediščine na območju Mestne 

občine Kranj obdobje od 2021 do 2023.  

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 28, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 

 

 

 

6. DOPOLNITEV ODLOKA O OBMOČJIH NASELIJ TER IMENIH NASELIJ IN ULIC V MESTNI OBČINI KRANJ - 

IMENOVANJE ŽIMARSKE ULICE – DRUGA OBRAVNAVA  

 

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

 

Stališča komisij: 
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Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z dopolnitvijo Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj - 
imenovanje Žimarske ulice – druga obravnava in nima pripomb. 
 

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

Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih naselij in imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj v drugi 

obravnavi.  

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 28, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 

 

 

 

7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA KR L1 KRANJ 

LABORE – DRUGA OBRAVNAVA 

 

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

družba Domžale. 

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija: 
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 L1 
Kranj Labore – druga obravnava in nima pripomb 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 

Sprejme se dopolnjen osnutek Odlika o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 

Kranj Labore v drugi obravnavi. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

 

8. PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 1.105 A TOČKE 47. ČLENA V POVEZAVI S 46. ČLENOM ODLOKA 

O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

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

 

Stališča komisij: 
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Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga sprejem obvezne razlage 1.105 a točke 47. člena v povezavi s 46. členom Odloka o 
izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s Predlogom za sprejem obvezne razlage 1.105 a točke 47. člena v povezavi s 46. 
členom Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in nima pripomb. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 

Sprejme se Obvezna razlaga 1.105 a točke 47. člena v povezavi s 46. členom Odloka o izvedbenem prostorskem 

načrtu Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

 

9. PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE PRVEGA (1) IN DRUGEGA (2) ODSTAVKA 2.2.2.2. TOČKE 12. 

ČLENA ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga sprejem obvezne razlage prvega (1) in drugega (2) odstavka 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka o 
izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s Predlogom za sprejem obvezne razlage prvega (1) in drugega (2) odstavka 2.2.2.2. 
točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in nima pripomb. 
 

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

Sprejme se Obvezna razlaga prvega in drugega odstavka 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka o izvedbenem 

prostorskem načrtu Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

 

10. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O AVTOTAKSI PREVOZIH V MESTNI OBČINI KRANJ - 

PREDLOG 

 

Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 

 

Stališča komisij:  

 



10 

 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija se strinja s predlaganim besedilom s pripombo, da se predlog sklepa mestnega sveta popravi tako, da 
se sprejme Odlok, ne pa predlog Odloka. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini 
Kranj – predlog in nima pripomb. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o spremembah in  
dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 

 

 

 

11. PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE 

RAZVOJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V  MESTNI OBČINI KRANJ ZA PROGRAMSKO 

OBDOBJE 2015 – 2020 

 

Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s Pravilnikom o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020 in nima 
pripomb. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je podrobno seznanila s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v  Mestni občini Kranj za programsko 
obdobje 2015 – 2020 in spremembo le-tega.  
 

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

Sprejme se Pravilnik o spremembi pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva, gozdarstva in podeželja v  Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 



11 

 

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

OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o spremembah 
Odloka o zagotavljanju socialno-varstvenih dejavnosti v MOK-osnutek-predlog za skrajšani postopek. Predlagajo, 
da za vse javne razpise za dodeljevanje javnih sredstev v okviru tega Odloka, odloča 5 članska strokovna komisija 
(4 zunanji člani in javni uslužbenec). Ob upoštevanju tega predloga se s predlaganim Odlokom strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija predlaga enotno sestavo komisije za vse programe iz 18. člena Odloka ali pa posebno utemeljitev, zakaj 
je ustrezno, da je le za enega od programov, to je izvajanje prevozov za starejše, primerno, da je sestava komisije 
različna od siceršnje. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom 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 osnutek Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini 

Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

 

13. SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV V JAVNIH VRTCIH 

NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Sklepa o spremembi 
Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju MOK in se z njim strinjajo. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s Sklepom o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih 
vrtcih na območju Mestne občine Kranj. 
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
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Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju 

Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 4 PRISOTNI). 

 

 

 

14. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Boštjan Trilar:  

- V imenu Stranke in svetniške skupine Več za Kranj je predlagal, da se v predlog rebalansa za leto 2021 uvrstijo 

določeni projekti, ki so jih predlagali občani in krajevne skupnosti. Predloge so poslali danes po elektronski 

pošti.  

 

2. Irena Dolenc:  

- Komunalna problematika: Kot podpredsednica komisije za finance se vsakokrat ob zviševanju cen 

komunalnih storitev sprašuje, kaj bi lahko naredili, da ne bi bilo potrebno občanom pošiljati vse višjih 

položnic. Zaveda se, da je Komunala Kranj javna gospodarska družba, ki knjigovodsko beleži vse stroške, ki 

nastanejo pri opravljanju javne službe. V decembru je zato iskala odgovore vse povsod. Od vodstva stranke, 

županom Rogatca gospod Martin Mikolič jo je povezal z direktorjem Komunale Rogaška Slatina z gospodom 

Bojanom Piršem. On naprej z direktorjem gospodarske zbornice komunale gospod Sebastjanom Zupancem 

in on naprej z državno sekretarko na ministrstvu za okolje in prostor, doktorico Metko Gorišek. Vsi so bili 

zelo prijazni in so odgovorili na vsa zastavljena vprašanja o ravnanju z odpadki in predstavili različne možnosti 

reševanja tega kompleksnega problema celoten Slovenije. Visoki stroški ravnanja z odpadnim blatom so za 

svetnike dejstvo, ki ga ne morejo spregledati. Strošek odvoza odpadnega blaga se je iz triinšestdeset evrov 

na tono najprej dvignil na sto petinpetdeset, od avgusta dalje znaša že dvesto štiri evre za tono. Nekatera 

komunalna podjetja so imela pogodbo z daljšim rokom in so plačevala nižje cene. Na primer Komunala 

Rogaška Slatina ima še vedno ceno sto šestinsedemdeset evrov na tono, vendar se tudi njim izteka pogodba. 

Gre za vse slovenski problem. Direktor komunalnega podjetja Rogaška Slatina je povedal, da je tam velikost 

obrata malo manj kot sto ton odpadnega blata na mesečno. Načrtujejo dograditev, nadgradnjo čistilne 

naprave z novim bazenom tri tisoč petsto populacijskih enot. Naprava bo blatu odvzela dvajset odstotkov 

vlage. Projektantska ocena je ena cela osem milijona evrov. Razpis je objavljen in konec decembra bo izbran 

izvajalec. Pri načrtovanju projekta so sodelovali z državo. Investicija se bo financirala s kohezijskimi sredstvi. 

Gre za koriščenje EU sredstev iz aktualne finančne perspektive. Državna sekretarka je povedala, da v novi 

finančni perspektivi ne bo več financiranja sušilnic blata. Za primerjavo z nami, njihova komunala načrtuje 

dvig cene tri cele petinšestdeset evra za štiri člansko gospodinjstvo s prvim julijem 2021. To pa zato, ker so 

ravnokar dvignili znesek položnice. Do takrat bodo torej počakali na ponovno podražitev. Vmes prelivajo 

presežke prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti komunale. Njihova komunala ima na primer letni promet 

deset milijonov evrov. Direktor komunale Rogaška Slatina jo je povezal z direktorjem Gospodarske zbornice 

komunale, da bi več izvedela od državnih planih ravnanja z odpadki. Direktor Sebastjan Zupanc je povedal, 

da je država v času nove vlade postala bolj aktivna na tem področju. Na kratek rok na ministrstvu načrtujejo 

spodbujanje sušenja blata, na dolgi rok pa sežiganje blata in vendar je vse v rokah občinske gospodarske 

družbe. Država bo odigrala samo vlogo iskalca možnosti financiranja občin. Žal o tem še ni bil sprejet noben 

strateški dokument, bil pa je že izveden webinar s strani državne sekretarke. Išče se možnosti koriščenja 

kohezijskih sredstev. Oblikovana je bila skupina SOS, ZMOS in gospodarske zbornice komunale. Ta skupina 

naj bi v dialogu z državo pri iskanju rešitev sodelovala. Državna sekretarka doktor Metka Gorišek je povedala, 

da se država me vmešava v delovanje javnih gospodarskih družb, ker to niso državne službe, ampak lokalne. 

Država pa se zavzema, da se blata ne bi več vozilo čez mejo. Prevozi tudi niso sprejemljivi iz vidika 

trajnostnega razvoja, ki poudarja krožno gospodarstvo. V novi finančni perspektivi ne bo več sofinanciranja 
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sušenja blata, ampak se bo sofinanciralo mono sežigalnice blata. Direktor Gospodarske zbornice je povedal, 

da naj bi Ljubljana – Zalog šla v nadgradnjo čistilne naprave in mogoče bi to lahko storil tudi Kranj. Povedal 

je, da pozna delovanje Komunale Kranj. Če je odvečna toplota, je smiselna nadgradnja čistilne naprave, ker 

gre za optimizacijo stroškov. Direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon je na kolegiju v novembru povedal, da 

bi nadgradnja čistilne naprave stala dva do dva in pol milijona evrov. Problematično se ji zdi, da bi morali 

celotno financiranje prevzeti na ramena občine. Bolje bi bilo torej razmišljati o mini sežigalnici odpadnega 

blata. Ne ve pa kateri vir energije bi uporabili za sušenje. Sušenje na elektriko, to je manj smotrno, ker se 

lahko elektrika podraži. Podobno je tudi s fosilnimi gorivi. Fosilna goriva se bodo podražila zaradi ekoloških 

taks. Tako elektrika, kot fosilna goriva pa niso ekološki vir sušenja. Bioplinarna pomeni, da šestdeset 

odstotkov toplote ostane in ta toplota se izkoristi in kar pomeni win- win kombinacijo. Tudi državna 

sekretarka je opozorila, da je zelo pomembno katera energija se uporabi za sežig. Pomembno pa je, da tudi 

načrtujemo porabo energije, ki nastane ob sežigu. V zasledovanju trajnostnega razvoja družbe, je potrebno 

to energijo porabiti. Če bodo kandidirali za sredstva EU, morajo opravičiti investicijo in potrebna je cost 

benefit analiza, da bodo odobrili kohezijska sredstva. Gospod Sebastjan Zupanc je povedal svoje mnenje. Če 

imao najmanj dvajset tisoč ton, triindvajset do petindvajset odstotkov sušenega blata, je bolj smiselno kot v 

sušenju blata razmisliti o sežigalnici. Optimalna kapaciteta mono sežigalnice pa je petindvajset tisoč to letno, 

kar pomeni tri tisoč kilogramov na uro. Investicijska ocena izgradnje bi bila štiri milijone. Strošek sežiga 

mokrega blata bi bil malo čez sto evrov za tono. Pri tem bi bilo financiranje kombinacija EU sredstev in lastnih 

sredstev. Če bi bilo financiranje le iz lastnih sredstev, bi se investicija pokrila že v sedmih do osmih letih. Če 

bo financiranje s kohezijskimi sredstvi, pa seveda še prej. Pri gradnji sežigalnice pa se poraja nove vprašanje, 

kje bo deponija sušenega blata. Sušeno blato bo po novi evropski direktivi pomenilo denar, saj bo iz sušenega 

blata v posebnih obratih izločalo pomembne kovine kot so cink, živo srebro in fosfor. Z letom 2030 bo 

obvezno izločanje teh kovin iz pepela sušenega blata, saj jih v naravi primanjkuje in niso obnovljive. Direktor 

gospodarske zbornice svetuje, da se povežejo ali s čistilno napravo Domžale ali z drugimi gorenjskimi 

občinami, da skupaj zagotovijo optimalno kapaciteto petindvajset tisoč ton letno. Dogovarjanje bi lahko 

potekalo na enem od srečanj gorenjskih komunal, ki razen v korona času potekajo enkrat na dva meseca. 

Potrebno bo pa zagotoviti, da bo kipanje v silos nemoteče za krajane. To lahko zagotovijo le tako, da 

tovornjak zapelje v prostor z dvižnimi vrati, ki se takoj za njegovim vstopom zaprejo, ker je vonj pri 

iztovarjanju največji problem. Zahteve pri sami mono sežigalnici pa so sedaj postavljene tako visoko, da so 

lahko obrati locirani v urbano sosesko, kot primer sil lahko vzamemo Dunaj. Od direktorja gospodarske 

zbornice je pridobila tudi mnenje o sortiranju mešanih odpadkov, oziroma pretovorni rampi. Njegovo 

mnenje je naj se učimo na izkušnji Maribora. Oni so izgradili sortirnico in ugotovili, da bi bilo ceneje, če bi 

tovornjaki direktno vozili mešane odpadke v Krško. Direktor gospodarske zbornice podpira izgradnjo 

pretovorne rampe v Kranju. Meni, da je nujna. In štiri do pet tovornjakov mali smetarskih vozil bi mešane 

odpadke pretovorili v velike tovornjake, kontejnerje, ki imajo nosilnost od osemnajst do dvajset ton. Cena 

delovne ure malega tovornjaka je namreč sedemdeset evrov, saj vključuje šoferja in še dva pomočnika. Zato 

naj v Ljubljano vozijo le veliki tovornjaki, kjer je edini zaposleni delavec šofer. Vprašanja je poslala gospodu 

Matjažu Berčonu in pa žal ni dobila njegovih odgovorov. Ne ve s kakšnimi tovornjaki Komunala Kranj 

razpolaga, tako da je zapisala, kar so ji rekli. Poslala je še nekaj vprašanj, pa ni bil edini, ki na vprašanje ni 

odgovoril. Presenečena je bila, ker je od vseh ostalih strokovnjakov dobila odgovore v dveh dneh. Njena želja 

je, da se raziskovanje problematike ravnanja z odpadki ne konča s predstavitvijo na tej seji mestnega sveta. 

Naj se nadaljuje z aktivnimi postopki v smeri razvoja komunalnega podjetja Kranj s postavitvijo pretovorne 

rampe in s preučevanjem možnosti izgradnje mono sežigalnice. MOK in Komunala Kranj bi morala sprejeti 

nekakšno strategijo ravnanja z odpadki. Sicer bo Kranj lahko vsake pol leta dvigoval zneske na položnicah. 

Končni cilj strategije bi bil, da se znižajo zneski na položnicah občanov in da ravnajo v skladu s trajnostnim 

razvojem, da bo odpadkov manj in da bo čim več krožnega gospodarstva, da bo Komunala Kranj v čim večji 

meri sama poskrbela za svoje odpadke.  

 

 

 



14 

 

3. Igor Velov: 

- Svetniška skupina Lista za razvoj Kranja je meseca maja prosila, če lahko dobiva zbirko dnevnih objav Kliping 

tudi naša kolegica sodelavka naše svetniške skupine. Ona ureja te zadeve. Izvedeli so, da za to naj ne bi bilo 

podlage in, da Kliping dobivajo samo svetniki. Vsako jutro on prepošilja naprej. Predlagal je, da mestni svet 

sprejme sklep, da vsak posamezni svetnik ali svetniška skupina lahko predlaga en elektronski naslov in na 

katerega je Uprava Mestne občine Kranj dolžna pošiljati Kliping. Glede na zagotovilo je predlagal, da se to 

čim prej uredi.   

- Želel je razčistiti okrog glasovanja in vzdrževanju pri glasovanju. Svetnik lahko glasuje za predlog, v katerem 

je omenjen ali pa tako imenovano zase. Ni v nasprotju z nobenim zakonom in tudi praksa komisije za 

preprečevanje korupcije jasno, da člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki pripravljajo 

predlog, se morajo izločiti, če se glasuje o njih, na mestnem svetu pa ne. Nenazadnje sprejemajo že od prve 

seje take zadeve, potrditev svojih mandatov, na drugi seji so potrdili komisije in odbore, v katerih so. 

Nenazadnje, če široko gledajo, vsakič, ko glasujemo o čemer koli glasujejo tudi zase,  pa naj bodo to vrtci, 

parkirnina in zato, ker so občani te občine in se tiče njih. Nikjer ni zapisano, da je to v nasprotju s čimer koli.  

- Opozoril je, da pa še vedno ni dobili odgovora na svoje vprašanje o triciklih, ki bi jih občina nabavila za gibalno 

omejene prebivalce.  

 

4. Nada Sredojević: 

- Na eni predhodnih sej je omenila, da bi bilo potrebno vlagati tudi v Športni park Sava in da bi bilo dobro imeti 

resen načrt, ki bi ga po korakih v naslednjih letih zaključili. Glede nato, da načrt obstaja, kot je takoj na seji 

odgovoril tudi podžupan Janez Černe, je predlagala, da naj se čim prej prične z ureditvijo tega športnega 

parka. 

 

Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti, je povedala, da je na novo prevzela vodenje urada za družbene 

dejavnosti in s tem tudi načrtovanje investicij s področja, ki jih ta urad pokriva. Med drugim tudi šport in je 

trenutno v izdelavi, oziroma v pridobivanju dokumentacija kaj od športnih objektov v Kranju sploh imamo, v 

kakšnem stanju so, kateri so med drugim tudi še žal črna gradnja in kateri so lahko predmet nekih sanacij, oziroma 

investicijskih vlaganj glede na post koronske ukrepe, ki zagotavljajo neka sredstva, ki jih bomo občine lahko iz 

Evrope črpali. Najprej bodo naredili to analizo, da zvejo kje smo in kakšna vlaganja so potrebna in se na osnovi 

strokovne podlage in kriterijev odločili, v katere športne objekte bi vlagali in koliko in za katere bi črpali evropska 

sredstva. To je njen predlog za vsa področja družbenih dejavnosti. Če se bo ta strategija obnesla, bodo po teh 

korakih najprej prišli do odgovorov, kje so vlaganja potrebna.  

 

Igor Velov je povedal, da ne bi želel, da se pozabi na predlog kolegije zato, ker uprava dela neko analizo. Mestni 

svet ima pravico predlagati mimo analiz in menil je, da predlog še vedno velja. Župana je prosil, da ga upošteva z 

vso resnostjo.  

 

5. Sandra Gazinkovski:  

- Kranjski vrtci so eden največjih tovrstnih zavodov v Sloveniji. Sestavlja ga petnajst enot, od tega jih je nekaj 

tudi v osnovnih šolah. Po podatkih, ki smo jih dobili iz kranjskih vrtcev, ustanoviteljica letos za vzdrževanje 

vseh enot nameni sto dvanajst tisoč evrov. Zavod je na podlagi pozivov Mestne občine Kranj v maju 2018 

pripravil načrt razvojnih programov za obdobje 2019 do 2023. V načrtu so predvideli potrebne večje in med 

sto sedemdeset tisoč evrov in tristo tisoč evrov letno, manjše investicije med dvesto dvajset tisoč in dvesto 

šestdeset tisoč letno. Izvedene, ali preko investicijskega transferja Mestne občine Kranj zavodu kranjski vrtci, 

ali izvedene s strani projektne pisarne mestne občine Kranj, ter tudi potrebne energetske sanacije. Glede na 

vrednosti, navedene v prvotnem NRP-ju so bile zavodu s strani mestne občine Kranj le te zmanjšane na sto 

dvanajst tisoč evrov letno za manjše investicije, ki jih zavod izvede samostojno in od mestne občine Kranj 

dobi investicijski transfer. Sredstva za večje investicije zavodu niso bila zagotovljena, zato posamezna 

potrebna dela, sanacije zavod vključuje v vzdrževalna dela ali pa letno spreminja namene sredstev 

investicijskega transferja. Za sredstva investicijskega transferja sto dvanajst tisoč evrov za posamezno leto 
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2019 do 2023 je zavod izdelal DIIPE, ki so bili na Mestni občini Kranj potrjeni in uvrščeni v NRP občine. 

Predlagala je, da se v rebalans 2021 vključijo višje postavke za Kranjske vrtce in tako zagotovijo sredstva v 

skladu s potrebami zavoda Kranjski vrtci in omenjenim prvotnim planom NRP. Skrb za predšolsko vzgojo je 

ena temeljnih vlog občin, nalog občin. Po njeni oceni je skrb za najmlajše prioriteta, ki je ne smemo obiti. 

Vprašala je, kdaj bodo te analize narejene.  

- Zanimalo jo je, kdaj lahko prebivalci naselja Zabukovje pričakujejo ureditev infrastrukture vodovod, 

kanalizacija. Prosila je za konkretni odgovor, saj obljube prebivalcem niso več dovolj. Vprašanje velja za 

ureditev celotnega naselja in tudi najvišje ležečih hiš in kmetij.  

 

Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti, je povedala, da tudi za vrtce pripravljamo analizo, v kakšnem 

stanju objekti so in kateri so potrebni vlaganj in kateri so bili obnovljeni zaradi strokovne ocene, kam najprej in 

koliko sredstev vložiti. Kar se tiče novogradenj  in preverjanj šolskih okolišev posameznih šol in vrtcev, kje so 

največje potrebe po izgradnji novega vrtca, tako kot je sedaj v planu vrtec Bitnje in gradnjo novega tri oddelčnega 

vrtca. Ta analiza bo pokazala, kje in kakšna vlaganja so potrebna. Na tej podlagi se bodo odločilo koliko sredstev 

je potrebnih in kako se bodo po letih razdelila, da bodo prenovili čim več objektov in tako vsem otrokom zagotovili 

enake pogoje in predšolskega in osnovnega šolstva.  Sedaj je en mesec na Uradu za družbene dejavnosti in vsega 

analizirati tako hitro ne gre. V interesu je, da se vrtci pogledajo tudi iz vidika igralne površine na otroka in ker se 

zakonodaja tukaj spreminja, se igralna površina na otroka stalno zvišuje. Občina ima objekte stare in večini ne 

zadoščamo novim standardom. Nove standarde so dolžni zagotavljati ob novogradnjah. Želeli bi ob sanaciji 

objektov uskladitev igralnih površin, kjer se bo dalo z novimi zahtevami. Vendar potrebuje informacije, kaj imajo, 

kje nimajo zadostnih površin, tudi glede nato koliko otrok je na čakalni dobi in od kod so, kje so največje potrebe 

po dozidavi in seveda vzporedno s tem, kje se predvidevajo nove pozidave v Kranju, kot so kranjska Iskrica, Mlaka, 

Kranj ob Savi. Na vrtce je treba gledati celostno. 

 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe je povedal, da je bilo veliko vrtcev že 

energetsko prenovljenih in so tudi v novem sistem energetske prenove objektov, ki so v lasti občine. 

 

Bojan Homan je predlagal, da naj se projekti izvajajo načrtno. Smiselno bi bilo narediti sistem pri Kranjskih vrtcih 

in na vsaka dva ali tri leta izgraditi en nov vrtec, potem dodo točno vedeli kje bodo dobili v katerem okolišu nov 

vrtec. Predlagal je, da se naredi konkretna razprava na to temo.  

 

Marko Hočevar, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe,  je povedal, da so v prvi fazi 

energetskih sanacij kar nekaj vrtcev celovito prenovili. V drugi fazi so vrtec Mavčiče, Čebelica, Čenča, Živžav, 

Najdihojca in Mojca. Te prenove so konkretne, vrtec Mavčiče je vreden in je ocenjen na več sto tisoč evrov. Gre 

v bistvu zato, da tudi povečujemo površine, se pravi razširja za eno nadstropje. Najkasneje v februarju bodo 

zaključili s pogajanji in gredo v bistvu projekt prijaviti na Ministrstvo za infrastrukturo in projekt, s šolami skupaj 

je ocenjen na približno šest milijonov evrov in od tega si obetamo devetinštirideset procentov nepovratnih 

sredstev. Na Golniku je problem lastništva objekta, v katerem je vrtec. Dokler se prenos lastništva ne uredi, ne 

vedo ali bo vrtec ostal v drugi fazi. Pripravljajo pa že tretjo fazo energetskih sanacij, kamor bodo uvrstili stavbe 

šol in kakšen dom krajevnih skupnosti. Za vse te objekte v bistvu koristimo nepovratna sredstva 

 

6. Zoran Stevanović:  

- Danes je želel predlagati pri točki dnevnega reda, imel je tudi zagotovljeno zadostno število svetnikov v 

mestnem svetu, da se odpre posebna točka o komunali. Namreč v zadnjih desetih dneh se je zgodilo marsikaj 

v zvezi s tem in ravnovesje na sodišču se je precej spremenilo. Bile so podane ovadbe in očitki so utemeljeni. 

Pričakoval je, da bo župan sam to uvrstil na dnevni red, to bi bil pač nek minimum, s katerim bi seznanil 

vrhovni organ največje lastnice Komunale Kranj, kaj se v resnici tam dogaja.  Županu je predlagal, da v 

januarju uvrsti točko  na dnevni red. Prav bi bilo, da se o tem svetniki pogovorijo.   
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7. Saša Kristan: 

- Na današnji dan pred tridesetimi leti, 23. 12. 1990 je potekal plebiscit za samostojno Slovenijo, na katerem 

so kot narod pokazali enotnost in v absolutni večini glasovali za svobodno in samostojno Sloveniji. Plebiscita 

se je takrat udeležilo 93,2 procenta volilnih upravičencev, med katerimi je za samostojno in neodvisno državo 

Slovenijo glasovalo 88,2 procenta vseh volivcev, oziroma 95 procentov tistih, ki so se udeležili plebiscita. 

Doktor  Jože Pučnik, je takrat dejal, da Jugoslavije ni več, gre za Slovenijo. Menila je, da so sedaj trenutki 

glede na trenutno politično situacijo pri nas, ki se dogaja. Vsem prisotnim, vsem meščanom in meščankam 

je zaželela lepo praznovanje tega dneva. Vesele, srečne in pa predvsem zdrave božične praznike in novo leto. 

Hvala.  

 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, je ob 17.40 zaključil sejo. Vsem navzočim je zaželel lepo praznovanje 

praznikov,  da ostanejo zdravi in da nadaljujejo skupno pot, Kranj se lepo razvija z njihovo pomočjo.  

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 


