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Številka:    900-6/2019-9-(52/04) 
Datum:      13. 2. 2019 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
3. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 13. 2 . 2019 ob 16.00 uri v sejni dvorani številka 
16 stavbe Mestne občine Kranj.  
 
Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 
 
Navzoče svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Lea Bidovec, Janez Černe, Irena Dolenc, 
Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, Tanja Graonja Krstev, mag. Branko Grims, mag. Barbara 
Gunčar, Bojan Homan, Iztok Jenko mag., Nataša Jenkole, Andreja Kert, Robert Kranjec, Saša Kristan, Nataša 
Majcen, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piškur, Neven 
Polajnar mag., Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović mag., Ana Štromajer, Albin Traven, mag. Igor 
Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 
 
Odsotni svetniki: Boštjan Trilar, dr. Andreja Valič Zver in Boris Vehovec.  
 
Na seji so bili navzoči še: Senja Vraber – direktorica mestne uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko 
Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja 
Urada za družbene dejavnosti, Mihaela Šuštar Gruber – namestnica vodja Urada za okolje in prostor, Tanja Hrovat 
– vodja Projektne pisarne, Slavko Savič – namestnik vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 
Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, Vid Krčmar – sodelavec iz Urada za tehnične zadeve Mitja Herak 
– vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 
 
Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 28 svetnic in svetnikov ter, da je 
s tem mestni svet sklepčen. Na mizo je bilo posredovano naslednje gradivo: poročilo o izvršitvi sklepov zadnje 
seje mestnega sveta, seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, odgovori na svetniška vprašanja in 
dopis tehnične službe s podatki za dostop do interneta. 
 
Na mizo sta bili predloženi dve novi kadrovski zadevi, ki jih je občina prejela v četrtek dne 7.2.2019 in jih je 
Komisija za mandatna vprašanja obravnavala danes. Predlaga se uvrstitev na dnevni red, in sicer: Mnenje k 
imenovanju direktorice Doma upokojencev Kranj in Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za šport Kranj.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
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Na dnevni red se uvrstita novi kadrovski zadevi, in sicer 2.D. Mnenje k imenovanju direktorice Doma upokojencev 
Kranj ter 2.E. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za šport Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 

 
Predsedujoči župan Matjaž Rakovec je povedal, da je dne 12.2.2019 svetnik Zoran Stevanović po elektronski pošti 
posredoval Predlog za prerazporeditev sredstev. Občina projekt podpira, vendar ne na način, ko ni izpolnjenih 
osnov. Gradivo je bilo po določbah Poslovnika Mestnega sveta poslano prepozno, tak predlog ne izpolnjuje vseh 
pogojev za vnos v proračun po zakonskih določbah. O takem predlogu bi bilo smiselno razpravljati ob sprejemu 
proračuna.  
 
Razpravljali so: Zoran Stevanović, Janez Černe, Mirko Tavčar, Bojan Homan, Matjaž Rakovec, mag. Igor Velov, 
mag. Barbara Gunčar, Nada Mihajlovič. 
 
Bojan Homan je predlagal, da se izdela finančno poročilo o kulturnem prazniku. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Na dnevni red se uvrsti nova premoženjska zadeva D. Predlog za prerazporeditev sredstev.  
 
Sklep ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 6 ZA, 21 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
Mag. Igor Velov je želel pojasnilo do naslednje seje, kaj pomeni javnost seje. Ne zdi se mu prav, da se krši 
poslovnik, se nepooblaščeno fotografira. To je nekorekten politični pritisk in pritisk na neodvisno delo mestnega 
sveta. Sploh ker se ti posnetki objavljajo brez argumentov nasprotne strani, v zavajajočem kontekstu. 
 
Bojan Homan je predlagal, da se seje mestnega sveta snemajo in javno predvajajo. 
 
Dne 6.2.2019 je bilo z gradivom za sejo poslano Poročilo Nadzornega odbora za leto 2018. Predsedujoči župan 
Matjaž Rakovec je predlagal, da se obravnava gradiva uvrsti na dnevni red kot predzadnja točka in dal na 
glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Na dnevni red se uvrsti nova 8. točka: Seznanitev s Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 
2018, zadnja točka se preštevilči. 
 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
Nadaljnjih pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED:  
1. Potrditev zapisnika 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 30.1.2019 ter poročilo o izvršitvi 

sklepov  
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve 
4. Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj - osnutek 
5. Sprememba Kodeksa ravnanja funkcionarjev v Mestni občini Kranj 
6. Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023 
7. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu 
8. Seznanitev s Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2018 
9. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 



3 
 

 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 30.1.2019 IN POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Poročilo o izvršitvi sklepov 2. seje je podala direktorica Mestne uprave, Senja Vraber.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 30.1.2019 ter poročilo o izvršitvi sklepov. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 

 
2. KADROVSKE ZADEVE 
 
 
A. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet Zavoda za turizem in kulturo 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:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj se seznani z odstopno izjavo Igorja Velova kot predstavnika ustanovitelja v 

Svetu Zavoda za turizem in kulturo Kranj.  
2. V Svet Zavod za turizem in kulturo Kranj se kot nadomestno predstavnico ustanovitelja, Mestne občine Kranj, 

imenuje Nado Sredojević. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata dosedanji 
sestavi Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj.  
 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
B. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet Mestne knjižnice 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:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj se seznani z odstopno izjavo Igorja Velova kot predstavnika ustanovitelja v 

Svetu Mestne knjižnice Kranj. 
2. V Svet Mestne knjižnice Kranj se kot nadomestnega predstavnika ustanovitelja, Mestne občine Kranj, 

imenuje Nenad Vladić. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata dosedanji 
sestavi Sveta Mestne knjižnice Kranj.  
 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
C. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Zavetišča za zapuščene živali Perun 
 
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 v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V Svet Zavetišča za zapuščene živali Perun se kot predstavnika lokalne skupnosti, Mestne občine Kranj, imenuje 
Andraž Muljavec. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).  
 
 
D. Mnenje k imenovanju direktorice Doma upokojencev 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:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju Nadje Gantar za direktorico Doma 
upokojencev Kranj.  
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).  
 
 
E. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za šport 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:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Branka Fartka za direktorja Zavoda za šport Kranj za 
naslednje mandatno obdobje.  
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA).  
 
 
 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
A. Predlog odprtja novega projekta NRP Zaprto odlagališče Tenetiše 
 
Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, namestnik vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Stališče komisije:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 3. A  
Premoženjskih zadev in ga tudi podpirajo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
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SKLEP:  
 
V proračun Mestne občine Kranj za leto 2019 se uvrsti projekt Zaprto odlagališče Tenetiše in izvršijo 
prerazporeditve:  
Na projekt NRP Zaprto odlagališče Tenetiše, proračunsko postavko 230207 Deponija Tenetiše, konto 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave se prerazporedi 18.110,00 EUR in na konto 420299 Nakup druge opreme 
in napeljav se prerazporedi 21.950,00 EUR, v skupni višini 40.060,00 EUR 
iz 
proračunske postavke 230207 Deponija Tenetiše, konta 402199 drugi posebni materiali in storitve se 
prerazporedi 10.060,00 EUR in konta 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme se prerazporedi 30.000,00 EUR, 
v skupni višini 40.060,00 EUR. 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
B. Prerazporeditev sredstev – razbremenilnik RA 13 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne. 
 
Stališče komisije:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 3. B  
Premoženjskih zadev in ga tudi podpirajo. 
 
Razpravljal je svetnik Evstahij Drmota, ki je predlagal, da predstavnik Mestne občine Kranj v Skupščini Komunale 
Kranj pripravi poročilo do naslednje seje, v kakšnem stanju so vsi ti trije projekti pri obravnavnih premoženjskih 
zadevah.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 se zaradi sofinanciranja po 23. členu Zakona o financiranju občin 
(ZFO-1C) izvede prerazporeditev sredstev na nov NRP Razbremenilnik RA 13, in sicer delno iz NRP 40618008 
Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture ter delno iz NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega 
območja za avtobusni terminal v skupni višini 65.000 EUR kot sledi: 

1. iz NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, postavke 231101 Taksa za 
obremenjevanje vode, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
na NRP Razbremenilnik RA 13, postavko 231101 Taksa za obremenjevanje vode, podkonto, 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
v višini 30.000 EUR; 

2. iz pod NRP 40619038 Nakup zemljišč (NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni 
terminal), postavke 221002 Urejanje cestnega prometa  - investicije, podkonta 420001 Nakup 
stanovanjskih zgradb in prostorov 
na NRP Razbremenilnik RA 13, postavko 231101 Taksa za obremenjevanje vode, podkonto 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
v višini 33.000 EUR. 

3. iz pod NRP 40619038 Nakup zemljišč (NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni 
terminal), postavke 221002 Urejanje cestnega prometa  - investicije, podkonta 420600 Nakup zemljišč 
na NRP Razbremenilnik RA 13, postavko 231101 Taksa za obremenjevanje vode, podkonto 420801 
Investicijski nadzor 
v višini 1.000 EUR; 

4. iz pod NRP 40619038 Nakup zemljišč (NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni 
terminal), postavke 221002 Urejanje cestnega prometa  - investicije, podkonta 420600 Nakup zemljišč 
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na NRP Razbremenilnik RA 13, postavko 231101 Taksa za obremenjevanje vode, podkonto 420420804 
Načrti in druga projekta dokumentacija 
v višini 1.000 EUR; 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).  
 
 
C. Prerazporeditev sredstev – Krožna ulica 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne. 
 
Stališče komisije:  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 3. C  
Premoženjskih zadev in ga tudi podpirajo. 
 
Razpravljali so: Bojan Homan, Evstahij Drmota, Tanja Hrovat, mag. Igor Velov.  
 
Mag. Igor Velov je želel do naslednje seje pisen odgovor na vprašanje, ali dela izvaja Komunala Kranj s svojimi 
stroji in zaposlenimi ali ima za to najetega podizvajalca. Če ga ima, ga zanima katere vrste del in v kakšnem 
finančnem in gradbenem obsegu so se poslužili z zunanjim podizvajalcem. Vprašal je še, ali je to in-house pogodba 
ali je to samo obvod za javno naročilo in transparentno trošen denar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 se zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za dokončanje obnove 
Krožne ulice izvede prerazporeditev sredstev iz NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni 
terminal na NRP 40618026 Krožna ulica v skupni višini 31.700 EUR kot sledi: 

1. iz podNRP 40619038 Nakup zemljišč (NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni 
terminal), postavke 221002 Urejanje cestnega prometa  - investicije, podkonta 420099 Nakup drugih 
zgradb in prostorov 
na NRP 40618026 Krožna ulica, postavko 231007 Oskrba z vodo  - investicije in invest. transfer, podkonto 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
v višini 24.000 EUR; 

2. iz podNRP 40619038 Nakup zemljišč (NRP 40619035 Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni 
terminal), postavke 221002 Urejanje cestnega prometa  - investicije, podkonta 420099 Nakup drugih 
zgradb in prostorov  
na NRP 40618026 Krožna ulica, postavko 231101 Taksa za obremenjevanje vode, podkonto 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
v višini 7.700 EUR. 

 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA).  
 
 
 
4.ODLOK O ORGANIZIRANJU JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ - OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo je podal Sašo Govekar, vodja Urada za tehnične zadeve.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Komisija je sprejela naslednje PRIPOMBE: 
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- predlagatelj naj podrobneje obrazloži finančne posledice sprejema odloka, pozitivne finančne posledice bodo 
zaradi ukinitve namestnika direktorja, negativne pa zaradi uvajanja strokovnega vodja ter spremembe označb 
gasilsko reševalne službe, 
- v 1. odstavku 1. člena se besedilo »Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova cesta 34, Kranj,« naj se 
nadomesti z besedilom »Mestna občina Kranj s tem odlokom ustanavlja gasilsko reševalno službo, ki«, 
- v 2. odstavku 1. člena se besedilo »pa ob pogojih, ki jih s sklepom določi ustanovitelj« nadomesti z besedilom 
»pa ob dogovoru z ostalimi občinami,«, 
- v 5. odstavku 6. člena  naj se črta besedilo »izmed članov prostovoljnih gasilskih društev, delujočih na območju 
mestne občine Kranj«, ker zakon določa širši krog zainteresirane javnosti na podlagi javnega poziva, 
 - v 1. stavku 3. odstavka 7. člena se črta beseda »enega«, za besedo »članov« pa doda besedilo »ki so 
predstavniki ustanovitelja, na konstitutivni seji.«, 
- 2. stavek 3. odstavka 7. člena se črta, 
- predlagatelj naj premisli o rešitvi, ki se v praksi že uporablja v primerih, ko niso še imenovani vsi člani sveta tako, 
da se konstituira po imenovanju večine članov oziroma da star svet deluje do konstituiranja novega sveta, 
- v 2. odstavku 9. člena se v 2. stavku za besedo »Direktor« doda beseda »predstavlja in«, 
- 2. alineja v 3. odstavku 9. člena se prenese k nalogam strokovnega vodja, 
- v 8. alineji 3. odstavka 9. člena se doda besedilo »in sindikata«, 
- v 9. alineji 3. odstavka 9. člena naj predlagatelj premisli o rešitvi, da direktor imenuje in razrešuje strokovnega 
vodjo s soglasjem sveta zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta oziroma bi moral predlagatelj sprejeti 
odločitev ali se strokovni vodja opredeli kot organ ali kot sistemizirano delovno mesto, 
- v zadnjem stavku 11. člena se besedilo »objave razpisa« nadomesti z besedilom »poteka roka za prijavo.«, 
- v 13. členu se za besedno zvezo »za upravne spore« črta besedilo, 
- v 2. odstavku 15 člena se v 4. alineji črta beseda »večjo«, 
- v 16 členu naj se predlagatelj kot v 9. členu opredeli do tega, kako umestiti strokovnega vodja, kot organ ali 
sistematizirano delovno mesto, 
- v 2. odstavku 17. člena se besedilo »objave razpisa« nadomesti z besedilom »poteka roka za prijavo.«, 
- v 5. odstavku 17. člena se za besedno zvezo »za delovne spore« črta besedilo, 
- v 4. alineji 3. odstavek 19. člena naj se besedilo uskladi s 6. členom tako, da župan predlaga mestnemu svetu 
predstavnika zainteresirane javnosti v svet zavoda, 
- v 20. členu se besedilo »ter v statistične namene« nadomesti z besedilom »ter podatke v statistične namene«, 
- v 21. členu se beseda »državne« nadomesti z besedo »države«, 
- v 22. členu se besedilo »osnovnih dejavnosti« nadomesti z besedilom »dejavnosti iz 3. člena«, 
- v 2. odstavku 23. člena se črta besedilo »s stvarnimi pravicami«, 
- v 2. odstavku 26. člena se pred besedo »končani« doda beseda »biti«, 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o organiziranju 
javnega zavoda »Gasilsko reševalna služba« Kranj – osnutek. Pripombo imajo pri 5. točki gradiva, kjer so 
opredeljene finančne in druge posledice ter pri 12. členu predlaganega Odloka, ki določa način imenovanja 
direktorja javnega zavoda. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj. 
 
Razpravljali so: Bojan Homan, Albin Traven, mag. Barbara Gunčar, mag. Igor Velov, Janez Černe, Sašo Govekar,. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se osnutek Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj.  
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 4 NISO GLASOVALI). 
 
 
 
5. SPREMEMBA KODEKSA RAVNANJA FUNKCIONARJEV V MESTNI OBČINI KRANJ 
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Uvodno poročilo je podal podžupan Janez Černe.  
 
Stališče komisije:  
 
Statutarno pravna komisija:  
- Statutarno-pravna komisija ni pristojna za obravnavo kodeksa, ker gre za politični in ne pravni akt. 
 
Razpravljala sta: Zoran Stevanović in Bojan Homan.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sprememba Kodeksa ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (17 PRISOTNIH: 15 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
 
6. STRATEGIJA RAZVOJA PREDŠOLSKE VZGOJE V MESTNI OBČINI KRANJ DO LETA 2023 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališče komisije: 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s Strategijo razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023 in soglaša z 
njenim sprejetjem. 
 
Razpravljala je Nada Mihajlovič. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023.  
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
  
7. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij: 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja  so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko Soglasje k 
ceni storitve pomoči na domu in jih podpirajo. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  
Komisija soglaša s predlagano ceno storitve pomoči na domu ter s predlaganimi sklepi gradiva. 
 
Razpravljali so: Bojan Homan, mag. Igor Velov, Tomaž Ogris in Nada Bogataj Kržan.  
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve 

pomoči na domu v višini 19,37 € in predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 78,3%. Cena 
urne postavke storitve pomoči na domu od 1. 3. 2019 dalje znaša za uporabnika ob delavnikih 4,20 €, ob 
nedeljah 5,63 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne 5,93 € in ostaja za do naslednjega 
potrjenega predloga Doma upokojencev Kranj nespremenjena. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira 
javno službo  pomoči na domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene 
socialno varstvenih storitev. 

2. Dom upokojencev Kranj lahko v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 
zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih zaposlitev, ko gre za 
zadovoljevanje potreb upravičencev po izvajanju storitev neposredne socialne oskrbe, katerim zaradi 
bolniških ali porodniških odsotnosti, koriščenja rednega letnega dopusta ali polne zasedenosti vseh 
razpoložljivih ur izvajanja storitev, niso sposobni zagotavljati storitev oziroma nimajo na razpolago proste 
ure za izvajanje storitve novemu uporabniku. 

3. Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 koristi 
sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne stroške, ki bi ob zaključku 
leta presegli omejitev 15% ter za stroške nujne začasne zaposlitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega 
dela. 

4. Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 lahko pri 
stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami (upravno administrativni 
stroški; stroški materiala in storitev; stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz 
dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov. 

 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 
 
8. SEZNANITEV S POROČILOM NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2018 
 
Uvodno poročilo je podal Darko Jarc, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj v mandatnem 
obdobju 2014 – 2018. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 
2018. 
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
9. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
1. Irena Dolenc: 

- Predkupna pravica o prodaji nepremičnin v mestnem jedru Mestne občine Kranj. Predlagala je, da bi Mestna 

občina Kranj morala imeti dva meseca časa za odločanje o predkupni pravici zaradi samega razpisa sej 

mestnega sveta. Mestna občina Kranj naj stremi k nakupu nepremičnin v Mestnem jedru, oživitev mestnega 

jedra bi bila tudi občinska stanovanja za reševanje prostorske stiske mladih družin.  

- Prerazporeditev sredstev v proračunu med letom. Investicijska sredstva naj se v celoti namenijo investicijam. 

Tekoča poraba naj se prerazporeja za tekočo porabo. To pomeni, da se ne uporablja investicijskih sredstev 

za tekočo porabo. Pri neporabljenih investicijskih sredstvih naj se upošteva čakalna vrsta ali prioritete. Na 
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primer, če gre za investicije v športno infrastrukturo naj bo določen vrstni red, tako da se ne bo atletska steza 

na stadionu vedno pomikala navzdol po seznamu.  

- Zahvalila se je za odgovor na njeno vprašanje o možnih lokacijah za gradnjo doma za starostnike. V odgovoru 

ni bila predstavljena možnost financiranja, zato bi jo predstavila sama, če je sprejemljiva za občino in je stvar 

nadaljnjega odločanja. Dne 22.8.2018 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

zasebnemu investitorju Orpea d.o.o. podelilo koncesije za institucionalno varstvo starejših za pet lokacij. To 

se imenuje grozd majhnih domov, središč za kakovostno sožitje v občinah Žiri, Železniki, Pivka, Loška dolina 

in Komenda. V okviru razpisa je bilo koncesionarjem podeljenih 928 dodatnih mest v domovih starejše, 

Orpea je pridobila skupaj 294 mest. Glede na to, da je bila ta koncesija podeljena 22.8.2019, je za Žiri 

podatek, da naj bi koncesionar do leta 2020 vzpostavil vseh pogoje in se prične z dejavnostjo 

institucionalnega varstva starejših v Žireh. Zdi se ji dober način, ker gre za hitro pot.  

 

2. Zoran Stevanović: 

- Opozoril je, da se je pojavil problem pri javno zasebnem partnerstvu v telovadnici Stražišču. Upravljalec 

telovadnice, Gorenjska gradbena družba, je dal v podnajem telovadnico za 15 let podjetju iz Besnice, ki so 

dvignili ceno za vsa športna društva, ki želijo najeti telovadnico. Na primer najem 1h telovadnice 65 eur, 4 

termini v tednu 262 eur, 4 tedni 1.051 eur za en trening za eno sekcijo. Prosil je občinsko upravo, da se 

opredeli do tega problema in poskuša pomagati.  

 

3. Mag. Barbara Gunčar:  

- Obvestila je, da je bila včeraj vložena tožba stanovalcev iz Kokrice za Odlok Mlaka zahod. Prosila je, da se ta 

tožba na naslednji seji mestnega sveta tudi obravnava in predlaga sklep, da se umakne odlok.  

- Komisija za pobude in pritožbe, katere predsednica je, bo začela obravnavati pobude in pritožbe, ter jih 

pregledala s strokovnimi službami.  

 

4. Evstahij Drmota: 

- V zadnjem tednu je 11. in 12.2. v javnem časopisju zaznati, da se Snaga Ljubljana in Vodovod kanalizacija 

Ljubljana združujeta. Po sklepu iz 30.1.2019 je med drugim po teh informacijah, da so zaposleni pisno 

obvestili predsednika države, predsednika vlade in ministra za okolje z vprašanji, zakaj tako hitenje. Obenem 

pa iz gradiva sledi, da je problem naslednji in sicer citira: »zaradi dveh objektivnih razlogov, na katere Snaga 

nima vpliva, vendar posluje z izgubo in sicer prvi razlog so visoki stroški za oddajo goriva, ki nastaja v RCERO 

Ljubljana, drugi pa nizke položnice za ravnanje z odpadki, ki ne pokrijejo stroškov. Kot je seznanjen ima Kranj 

pogodbo z Ljubljansko Snago. V lanskem letu je Snaga poslovala z 5.7 mio izgube, leto 2017 pa 3.7 mio. Dal 

je pobudo, da na naslednji seji predstavnik Mestne občine Kranj v Skupščini Komunale Kranj pripravi 

razširjeno poročilo o obliki sodelovanja s Komunalo Kranj in Snago Ljubljana.  

- Zanimala ga je terjatev do občine pod zaporedno številko 37 z oznako IP95 iz leta 2016 – plačilo odškodnine 

v višini 590.000 eur.  

 

5. Albin Traven:  

- Dal je pobudo za popravilo ograje mostu čez potok Bobovek v vasi Bobovek. Most leži na vaški cesti na 

začetku vasi, če se v vas pripeljemo po cesti, ki se odcepi iz glavne ceste Kokrica – Predoslje. Most je praktično 

brez ograje na obeh straneh, kar predstavlja nevarnost za kolesarje in ostale udeležence v prometu. Nivo 

gladine potoka, ki ima ob deževju znatno povečan pretok, je 1,5 metra pod robom cestišča, kar predvsem za 

otroke predstavlja grozečo nevarnost. Vsi štirje nosilni stebri nekdanje ograje so zelo nosilni, manjka le 

ograja, ki bi lahko bila kovinska ali lesena. Popravilo ima majhne finančne posledice in velik učinek.  

 

6. Tomaž Ogris:  

- Zanimalo ga je stanje izgradnje projekta Vrtec Bitnje, ali bo vrtec ostal v enaki površini, ali se bo zmanjšal, če 

je že rešitev dorečena, je vprašal, kje bodo otroci med samo gradnjo.  

- Zanimalo ga je, kdaj se bo pričelo graditi krožišče v Bitnjah. 

- Večje ulice so zaprte z znakom za prepovedan promet s pripisom za lokalni promet. Zakon o cestah v prvi in 

drugi točki 37. člena določa, da se po tej cesti lahko vozijo samo tisti, ki imajo stalno prebivališče oziroma 
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izhodišče ali cilj. Vsi ostali, ki se peljejo po ulici in stanujejo v bližini, se lahko kaznujejo z globo 300 eur. Menil 

je, da gre pri tem za zapiranje javne lastnine, ki je bila kupljena in urejena z javnimi ali občinskimi sredstvi. 

To pomeni, da so lokalni prebivalci katerih ulica je njihova, so dobili zemljišča, ureditev infrastrukture in 

uporabo infrastrukture za lastno uporabo. To je v navzkrižju z javnim dobrim, kar lahko uporabljajo vsi 

prebivalci Kranja enakopravno. Vprašal je, ali bi morali ti lokalni prebivalci, ki imajo lokalno pot, vzdrževano 

od občine, kaj plačevati ali ne.  

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da je bil na podlagi sprejetega Odloka o javno zasebnem 

partnerstvu izveden javni razpis. Na javni razpis se je prijavilo podjetje Rem d.o.o. in na svojo pobudo tekom 

konkurenčnega dialoga izdelalo idejno zasnovo. Gre za tri oddelčni vrtec namesto sedanjega vrtca, ki se ruši. 

Izvedli so arheološka izkopavanja in dosegli soglasja s strani ZVKD, da se delno igrišče vrtca širi na sosednje 

zemljišče, ki ga je občina v ta namen kupila. Trenutno so v fazi usklajevanja pogodbe. V tem trenutku še preverjajo 

ostale finančne mehanizme, ki so na voljo. Možno je, da bi namesto javno zasebnega partnerstva sami 

sprojektirali ta objekt v letošnjem letu, pridobili gradbeno dovoljenje  in morda s tem projektom prihodnje leto 

kandidirali oziroma črpali sredstva po Zakonu o financiranju občin v višini 252.000 eur in za še enkrat tako 

vrednost je možnost najeti 7 letni brezobrestni kredit. V vmesnem času se iščejo lokacije za nadomestni vrtec, 

sicer je pridobljena dokumentacija za gradnjo nadomestnega vrtca. Preverili so nekaj ostalih možnih lokacij, 

kamor bi lahko namestili otroke. Najbolj verjetno, upajo na posluh s strani ministrstva za dovoljenje za začasno 

uporabo bivših prostorov v Gasilskem domu Žabnica. 

 

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da se bodo dela na obvoznici pri Savskem otoku zaključila 8.3.2018, čez deset 

dni se začnejo dela na Delavskem mostu, sestanki so že bili na Policiji, občina je obveščena. V tem času trajanja 

obnove mostu do marca 2020 se predvideva tako rekonstrukcija krožišča pri Mercatorju na Primskovem in 

ureditev krožišča na regionalni cesti Kranj – Škofja loka. To je informacija s strani ministrstva in policije. 

 

7. Damjana Piškur:  

- Predlagala je, da se pokrijejo tri klopi, ki so nameščene na avtobusnem postajališču pri stavbi Globusa. Težave 

imajo predvsem starejši, ki se nimajo kam umakniti pred vetrom in dežjem.  

- Krajevno skupnost Besnica zanima, kaj se dogaja z vodovodom v Zabukovju.  

 

Podžupan Janez Černe je pojasnil, da se iščejo rešitve pri Globusu, ki bi bila vmesna stopnja med avtobusno 

postajo in končno avtobusno postajo. Išče se, če je možno, da se v tem delu povečajo postajališča za avtobuse, 

ki bi bila tudi ustrezno opremljena. Arhitekturna rešitev je bila dana, preučujejo pa če je to možno s prostorsko 

akti ter ali bo Zavod za varstvo kulturne dediščine dovolil tak poseg v to okolje.  

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da se v Zabukovju preučuje možnost priključitve vodovoda iz Pševega. Rešitev 

bi lahko zelo hitro dali v plan občinskega proračuna za leto 2020. 

 

8. Mag. Igor Velov:  

- Predlagal je, da občina razmisli, kako naj se vključi pri dodeljevanju in zakupu ur v telovadnici Stražišče, ali 

skozi sistem financiranja javno zasebnega partnerstva, da izkoristi del teh ur tudi za klube. Občina lahko 

pomaga tudi ob rebalansu proračuna. Prosil je, da se preveri ob razpisu za javno zasebno partnerstvo, je bilo 

v razpisnih pogojih točno določeno, da bo ta telovadnica velika 2/3 dvorane na Planini in da cena ne sme biti 

višja, kot Zavod za šport trži 2/3 dvorane na Planini.  

- Kranj ima fond 480 občinskih neprofitnih stanovanj. V nekaterih stanovanjih živi že tretja generacija. Žalosti 

ga sistem, ki ne spodbudi ljudi, da enkrat postanejo lastniki nepremičnine in se odlepijo od socialnega dna. 

Predlagal je, da se razmisli o možnosti odprodaje stanovanj v sodelovanju s kakšno banko in vpisom hipoteke, 

bi pretvorilo najemnino v odplačilo obrokov kredita. Občina ima dva problema, najprej subvencionira 

najemnino, poleg tega pa obnavlja stanovanja.  

- Predlagal je županu, da se o tem pogovorijo na kolegiju s svetniškimi skupinami in na področju stanovanjske 

politike prevzamejo bolj aktivno vlogo.  
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Župan Matjaž Rakovec je povedal, da je bilo urejanje stanovanjske politike tudi v njegovem programu in so se 

tega področja že lotili.  

 

9. Bojan Homan:  

- Obnova Delavskega mostu in krožišč bo pomenila velik prometni kaos za Kranj. Podal je pobudo, da bi cestna 

dela potekala v nočnem času, kot je to praksa v tujini. Občina naj to zapiše v razpisne pogoje, ravno tako naj 

postavi pogoj, da dela na mostu potekajo 24 ur na dan, tako da bo izgradnja potekala hitreje. Ravno tako naj 

občina zaveže koncesionarja cestno podjetje, da cestna dela opravlja v nočnem času.  

- V Kranju taksisti nimajo svojih parkirišč in nekih skupnih prostorov. Taksisti prosijo, da se jim dodeli neke 

prostore ob avtobusni postaji in da se jim postavi neka mobilna hiška, kamor se umaknejo v slabem vremenu.  

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da bo prva pobuda svetnika Homana posredovana na Direkcijo Republike 

Slovenije za infrastrukturo. Kar se taksistov tiče, pa bodo zadevo proučili.  

 

10. Nada Mihajlović:  

- Danes je šla mimo avtobusne postaje, kjer je ujela klepet, da se v kratkem prične obnova avtobusne 

postaje, ker naj bi uredili lastništvo vile za avtobusno postajo. Vprašala, ali je to samo govorica ali 

prihajajoče dejstvo s strani družbe Arriva kot lastnika, uporabnika avtobusne postaje.  

 

Župan Matjaž Rakovec je bil včeraj na sestanku z direktorjem družbe Arriva Bo Karlssonom in direktorjem za 

prevoz in marketing. To ni res, ker o tem ne razmišljajo. So pa zainteresirani za skupni projekt. Začeli so s pogovori, 

ustanovili bodo skupino, sestavljeno iz družbe Arriva in občine. 

 

Ob 19.30 uri je bila seja zaključena. 

 
 
 
Zapisala:  
Milena Bohinc    

 
       Matjaž Rakovec 

            Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


