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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

33. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 9. 3. 2022 ob 16.00 uri v sejni sobi 15 

stavbe Mestne občine Kranj ob upoštevanju Covid ukrepov. 

 

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, 

Andreja Kert, Saša Kristan, mag. Branko Grims, Nataša Majcen, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris, 

Ana Pavlovski, Gašper Peterc, Damjana Piškur, Jožef Rozman, Nada Sredojević, Albin Traven, Boris Vehovec, mag. 

Igor Velov, Manja Zorko in  Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: Bojan Homan, Iztok Jenko, Nataša Jenkole, dr. Neven Polajnar, Zoran Stevanović, 

Boštjan Trilar in dr. Andreja Valič Zver. 

 

Na seji so bili navzoči še: Bor Rozman – direktor mestne uprave, Mirko Tavčar – vodja Sektorja za finance in 

splošne zadeve, Klemen Kastelic – namestnik vodje Oddelka za pravne in kadrovske zadeve, Tanja Hrovat – vodja 

Urada za družbene dejavnosti, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Marko Čehovin – vodja Urada za 

gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tomaž Lanišek – vodja Sektorja za projekte, razvoj in pametno 

skupnost, Martin Raspet – direktor Skupne občinske uprave Občin Gorenjske, Katja Štruc – vodja Kabineta 

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

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

 

Na seji so bili tudi prisotni: članica Nadzornega odbora Jelena Vidović,  novinarji: Simon Šubic – Gorenjski glas, 

Peter Šalamon – Žurnal 24,  Petra Mlakar – Dnevnik in Tinkara Zupan –STA. 

Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 22 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen. Glasovanje bo potekalo na podlagi 59. člena Poslovnika MS, in sicer z dvigovanjem 

rok. Razprava bo potekala za govorniškim odrom.   
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Mestni svet je prejel na mizo: poročilo o izvršitvi sklepov 32. seje MS, seznam sklepov komisij za to sejo z 

vsemi pripombami, gradivo je v ponedeljek, 7. 3. 2022, obravnaval tudi Sosvet za KS, ni bilo pripomb, k 

Premoženjski zadevi E. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2022 – 

popravek dopolnitve, grafične prikaze k 7. točki – Razlastitve v Hrastjah. 

 

 

Župan Matjaž Rakovec je podal predlog za umik 7. točke – Razlastitve v Hrastjah.  

 

V razpravi so sodelovali: mag. Barbara Gunčar, Matjaž Rakovec in Andreja Kert. 

 

Župan je po končani razpravi umaknil predlog za umik 7. točke – Razlastitve v Hrastjah.  

 

 

Na mizo so posredovani štiri dodatne kadrovske zadeve. Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je predlagal,  

da se sprejme sklep o uvrstitvi gradiva na dnevni red.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:   

 

Na dnevni red se uvrstijo kadrovske zadeve A. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet zavoda OŠ 

Jakoba Aljaža Kranj, B. Imenovanje namestnika člana Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj,  C. 

Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Kranj in D. Mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ 

Janeza Puharja Kranj. 

Sprejeto soglasno (22 PRISTONIH: 22 ZA). 

 

 

Irena Dolenc je na prejšnji seji podala ugovor na glasovanje, ki je potekalo na 6. dopisni seji Mestnega sveta 

Mestne občine Kranj. Zanimalo jo je mnenje Statutarno pravne komisije. 

 

 

Saša Kristan je predlagala, da se na dnevni red uvrsti točka: Deklaracija proti ruski agresiji v Ukrajini. 

Predlog so svetniki prejeli na mizo. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Na dnevni red se kot nova 8 točka uvrsti: Deklaracija proti ruski agresiji v Ukrajini. Točka Vprašanja, 

predlogi in pobude članov mestnega sveta se preštevilči. 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

       

       Po končanem glasovanju, je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 2. 2. 2022 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 
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2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Predlog za spremembo zakonodaje s področja izobraževanja 

5. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 

2021 

6. Podpora predlogu Občine Kranjska Gora v zvezi z načrtovanjem šolskih zimskih počitnic v šolskem letu 

2022/2023 

7. Razlastitve v Hrastjah, predlagateljica točke mag. Barbara Gunčar 

8. Deklaracija proti ruski agresiji v Ukrajini 

9. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 21 ZA, 1 PROTI). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 32. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 2. 2. 2022 IN POROČILA 

O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 2. 2. 2022 je podal direktor mestne 

uprave, Bor Rozman.  

 

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

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 2. 2. 2022 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH; 22 ZA).   

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA OŠ JAKOBA ALJAŽA 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:  
 
V Svet zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj se kot nadomestno predstavnico ustanovitelja, Mestne občine 
Kranj, imenuje Neža Zupan. Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj in velja 
do izteka mandata dosedanji sestavi Sveta zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj.  
 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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B. IMENOVANJE NAMESTNIKA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE 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 razreši Patricijo Tomažič s funkcije namestnice članice Občinske volilne 
komisije Mestne občine Kranj.  

 
2. Za namestnico članice Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj se imenuje Helena Kalan. 
 

Sklep velja z dnem sprejema na mestnem svetu. Mandat velja do izteka mandata Občinske volilne komisije 
Mestne občine Kranj. 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 21 ZA, 1 PROTI). 

 

 

C. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE ZDRAVSTVENEGA DOMA KRANJ 

 

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

Mestna občina Kranj daje soglasje k imenovanju Liljane Gantar Žura, dr.med.spec.urg.med., za direktorico OZG, 
OE Zdravstveni dom Kranj za mandatno obdobje 5 let od 19. 4. 2022 do 18. 4. 2027. Sklep velja z dnem sprejema. 
 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

 

D. MNENJE O KANDIDATU ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE JANEZA PUHARJA 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:  
 

M N E N J E   h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Janeza Puharja Kranj – Center:  Klemenu Marklju se da 

pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Janeza Puharja Kranj - Center.  

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Izbris zaznambe javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1006/2 (ID 

7145579), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1025/2 (ID 7145574) in katastrska občina 2132 BITNJE 

parcela 2801/4 (ID 7112471) 

 

Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic, namestnik vodje 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 točko 3. A 
Premoženjskih zadev in se z njim strinjajo. 

Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1006/2, (ID 
7145579), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1025/2 (ID 7145574) in katastrska občina 2132 BITNJE 
parcela 2801/4 (ID 7112471). 
 
Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

B. Zaznamba statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2130 PŠEVO, parcela 647/2 (ID 

7161630), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 648/2 (ID 7196591), katastrska občina 2130 PŠEVO 

parcela 648/6 (ID 716631), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 655/2 (ID 7161638) in katastrska občina 

2130 PŠEVO parcela 613/2 (ID 7186370) 

 

Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic, namestnik vodje 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 točko 3. B 
Premoženjskih zadev in se z njim strinjajo. 

Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Zemljišča katastrska občina 2130 PŠEVO, parcela 647/2 (ID 7161630), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 

648/2 (ID 7196591), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 648/6 (ID 716631), katastrska občina 2130 PŠEVO 

parcela 655/2 (ID 7161638) in katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 613/2 (ID 7186370) pridobijo status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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C. Zaznamba statusa grajenega javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 22/21 

(ID 7078935) 

 

Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic, namestnik vodje 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 točko 3. C 
Premoženjskih zadev in se z njim strinjajo. 

Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Zemljišče katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 22/21 (ID 7078935)  pridobi status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena. 

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

D. Zaznamba statusa grajenega javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2129 SPODNJA BESNICA parcela 

100/13 (ID 7176556) 

 

Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic, namestnik vodje 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 točko 3. D 
Premoženjskih zadev in se z njim strinjajo. 

Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Zemljišče katastrska občina 2129 SPODNJA BESNICA parcela 100/13 (ID 7176556)  pridobi status grajenega 

javnega dobra lokalnega pomena. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

 

 

E. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2022 - dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic, namestnik vodje Oddelka za pravne in kadrovske zadeve. 
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Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija k premoženjski zadevi 3.E) Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem predlaga, 
da se umakneta točki 3 in 4 obrazca številka 2a, ali pa naj se gradivo popravi na način, da bo jasno razvidno, da 
bo predmet razpolaganja le del parcele 74/46, k.o. Drulovka in 565/30, k.o. Breg ob Savi, ne pa celi parceli v 
izmeri 53.817 m2 oz. 3.945 m2. Hkrati predlaga, da se glede na ocenjeno vrednost le 80 EUR na m2 opravi cenitev 
navedenih nepremičnin. Gradivo je potrebno popravka tudi v delu, kjer so priloge izseki ortofoto posnetkov 
nepremičnin, ki niso zajete v dopolnitvi načrta razpolaganja, manjkajo pa skice nepremičnin, ki jih zadeva 
dopolnitev, to je 74/45 in 74/46, obe k.o. Drulovka. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami.  

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Komisija za finance in premoženjska vprašanja k premoženjski zadevi 3.E) Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem predlaga, da se umakneta točki 3 in 4 obrazca številka 2a, ali pa naj se gradivo popravi na način, 
da bo jasno razvidno, da bo predmet razpolaganja le del parcele 74/46, k.o. Drulovka in 565/30, k.o. Breg ob Savi, 
ne pa celi parceli v izmeri 53.817 m2 oz. 3.945 m2. Hkrati predlaga, da se glede na ocenjeno vrednost le 80 EUR 
na m2 opravi cenitev navedenih nepremičnin. Gradivo je potrebno popravka tudi v delu, kjer so priloge izseki 
ortofoto posnetkov nepremičnin, ki niso zajete v dopolnitvi načrta razpolaganja, manjkajo pa skice nepremičnin, 
ki jih zadeva dopolnitev, to je 74/45 in 74/46, obe k.o. Drulovka. 
 

Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

 

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

 

Župan Matjaž Rakovec je obravnavno zadevo umaknil, s tem da se gradivo dopolni. 

 

 

 

4. PREDLOG ZA SPREMEMBO ZAKONODAJE S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA 

 

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

 

Stališče komisije: 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija podpira predlagano spremembo zakonodaje s področja izobraževanja. 
 

V razpravi so sodelovali: Sandra Gazinkovski, Ana Černe, Tanja Hrovat, Irena Dolenc, Andreja Kert, mag. Igor 

Velov in Janez Černe.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Točka 4. Predlog za spremembo zakonodaje s področja izobraževanja se obravnava in glasuje o predlaganih 

sklepih.  

 

Sklep ni bil sprejet (25 PRISOTNIH: 4 ZA, 19 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA).  

 

Župan Matjaž Rakovec je umaknil obravnavano točko.  
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5. POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V MESTNI OBČINI 

KRANJ ZA LETO 2021 

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

 

Stališče komisije: 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s Poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini 
Kranj za leto 2021. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v Mestni 
občini Kranj za leto 2021. 
 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

 

6. PODPORA PREDLOGU OBČINE KRANJSKA GORA V ZVEZI Z NAČRTOVANJEM ŠOLSKIH ZIMSKIH POČITNIC V 

ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Komisija za kulturo in šport:  

Komisija daje podporo predlogu Občine Kranjska Gora v zvezi z načrtovanjem šolskih zimskih počitnic v šolskem 
letu 2022/2023. 
 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 
Podpora predlogu Občine Kranjska Gora v zvezi z načrtovanjem šolskih zimskih počitnic v šolskem letu 2022/2023  
in se z njim strinjajo. 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s predlogom Občine Kranjska gora v zvezi z načrtovanjem šolskih zimskih počitnic v 
šolskem letu 2022/2023. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša s predlogom župana Občine Kranjska Gora, da se Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport pozove, da zaradi organizacije Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2023 
med 22. 2. 2023 in 5. 3. 2023 v tem terminu ne načrtuje zimskih počitnic za učence in dijake. 
 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 
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7. RAZLASTITVE V HRASTJAH, PREDLAGATELJICA TOČKE MAG. BARBARA GUNČAR 

 

Uvodno poročilo je podala predlagateljica te točke, mag. Barbara Gunčar.  

 

Stališča komisij: 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila z razlastitvami v Hrastjah.   

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s potekom odkupa zemljišč za rekonstrukcijo 
občinske ceste LC 183241 (Kranj – Hrastje) od G2-104 do Hrastja. 

Komisija za pobude in pritožbe: 

Komisija prosi, da Mestna uprava posreduje Komisiji zapisnik Sosveta za KS z dne 7.3.2022. 
Komisija prosi, da Mestna uprava Komisiji posreduje število lastnikov zemljišč na območju rekonstrukcije ceste 
do PC Hrastje, ki so dogovor z MOK, zavrnili. 
 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija se je seznanila s trenutnim stanjem pridobivanja zemljišč za Rekonstrukcijo občinske ceste LC 183241 

(Kranj – Hrastje) od G2-104 do Hrastja.  

Pojasnila glede postopkov izgradnje ceste Poslovna cona Hrastje, z odkupov in eventuelnih razlastitev zemljišč, 

potrebnih za izgradnjo te ceste, sta podala župan Matjaž Rakovec in vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in 

projekte, Tomaž Lanišek.  

 

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

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s postopki izgradnje ceste Poslovna cona Hrastje, z odkupi in 

eventuelnimi  razlastitvami zemljišč, potrebnih za izgradnjo te ceste. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

8. DEKLARACIJA PROTI RUSKI AGRESIJI V UKRAJINI 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predlagateljica točke.  

 

V razpravi so sodelovali: Ana Černe, mag. Igor Velov, Janez Černe, Irena Dolenc, Andreja Kert, mag. Branko Grims, 

Evstahij Drmota, Matjaž Rakovec in mag. Barbara Gunčar. Dogovorjeno je bilo, da se beseda »prekinitev« 

nadomesti z besedo »zamrznitev«, s čimer so se vsi sodelujoči strinjali. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Mestni svet Mestne občine Kranj:  

1. Izraža podporo suverenosti, evropski perspektivi, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti ter 

nedotakljivosti mednarodno priznanih meja Ukrajine; in obsoja vojaško agresijo, ki jo Ruska federacija 

izvaja nad Ukrajino, kot najhujšo kršitev mednarodnega prava.  
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2. Izraža podporo pozivom Ruski federaciji, da takoj preneha s sovražnostmi na ozemlju Ukrajine, umakne 

svoje vojake in oborožitev z ozemlja Ukrajine, ter s tem omogoči ponovno vzpostavitev miru in prepreči 

nadaljnje žrtve, uničenje ter trpljenje.  

3. Izraža podporo sankcijam zoper agresorja, in zato do umika vojakov in oborožitve Ruske federacije z 

ozemlja Ukrajine ter celovite vzpostavitve spoštovanja mednarodnega prava in na tej osnovi doseženega 

miru, zamrzne vse oblike sodelovanja z Rusko federacijo in njenimi geografskimi ter političnimi enotami 

oziroma njihovimi funkcionarji in institucijami. 

 

Sprejeto z večino glasov (18 PRISOTNIH: 13 ZA, 0 PROTI, 5 NI GLASOVALO). 

 

Sašo Govekar, vodja  Oddelka za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje, je seznanil mestni svet z 

aktivnostmi glede zbiranja humanitarne pomoči za Ukrajino. 

 

 

 

9. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Mag. Igor Velov: 

- Zanimalo ga je, kakšna je zadnja prometna ureditev določena na cesti proti Naklem. Od križišča na Zlatem 

polju nasproti Lidla proti ledni dvorani je planirana gradnja neke trgovine in stanovanjskih objektov. Dodatno 

je še vprašal, kaj se bo delalo nasproti črpalke na Zlatem polju, kjer so postavljene gradbene ograje. 

- Podal je apel mestnemu redarstvu. Veliko je slabe volje in pritožb, da se ponoči pišejo kazni parkiranim 

avtomobilom po naseljih. Ne zagovarja prometnih prekrškov, ampak je vseeno treba biti malo življenjski, kjer 

je pomanjkanje parkirnih mest. Tista vozila, ki so malo narobe parkirana, nikogar ne ovirajo, niso na zelenici, 

bi mogoče se med 22.00 in 5.00 vzdržali pisanju kazni.  

  

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je povedal, da je na Zlatem polju čisto prvi osnovni dokument 

predvideval krožišče pri Lidlu. Ta dokument je bil kasneje dvakrat spremenjen in že pri drugih spremembah je 

direkcija zahtevala tudi prometno študijo in pa se pravi preveritev pretočnosti te ulice, oziroma vpadnice v mesta. 

Občina je morala preveriti možnost umestitve štiri pasovnice in pustiti rezervacijo prostora za štiri pasovnico za 

prihodnje. Največji problem je bil, da je za državno cesto minimalen radij okrog 70 metrov zaradi pretokov vozil 

in tovornjakov, takega krožišča tam ni možno umestiti. Če bi ga umestili, bi bili stroški ogromni, zaradi prestavitev 

elektro vodov in izdelave škarp. S strani prometnikov je bila predlagana odločitev, da se na dolgi rok uredi med 

seboj usklajena semaforizirana križišča, za Struževo, pri Lidlu in na Kidričevo cesto. V obdobju desetih let bi pa 

morala Koroška cesta že postati štiripasovnica zaradi gostote prometa ali pa dobiti severno obvoznico. To je okrog 

tega, zakaj ni krožišča ali pa ga ne bo. Ograja, ki je postavljena ob cesti, je gradbiščna ograja za potrebe izgradnje 

park & ride parkirišča, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in je sofinancirano.  

 

2. Andreja Kert:  

- Dala je pobudo, da za naslednjo sejo mestnega sveta uprava pripravi točko, v kateri se dejansko posreduje 

podatke o tem, kaj se dogaja z vsemi temi predvidenimi, oziroma že obstoječimi parki. To se pravi Bleiweisov 

park, potem novi park Slovenske Himne, park Primskovo. Prosila je, da se s tem v zvezi seznani svetnike o 

poteku,  realizacijah, namerah v nadaljevanju ter tudi kako in kateri smeri potekajo priprave in spremembe 

oziroma dopolnitve prostorskih dokumentov, ki so povezani s temi ali še drugimi podobnimi zelenimi 

površinami v Kranju.  

- Občani nimajo možnosti poslati svojih pobud svetnikom direktno, ker mailov seveda zaradi varovanja 

osebnih podatkov nikjer ni. Posredovala je pobudo občanov, da za naslednji mandat (za čas trajanja 

mandata) vsi mestni svetniki MOK dobijo službene e-naslov z domeno ime.priimek@kranj.si, na katerega se 

bodo lahko občani direktno obračali in dajali pobude in vprašanja.  

mailto:ime.priimek@kranj.si
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Problem, ki ga občani Mestne občine Kranj opažajo je, da ne morejo neposredno komunicirati s svojimi 

izvoljenimi predstavniki v mestnem svetu (mestnimi svetniki) in funkcionarji MOK (župan, podžupani). 

Nedopustno in nesprejemljivo je obstoječe stanje, da se za komunikacijo z mestnimi svetniki uporabljajo 

njihovi zasebni e-naslovi, namesto da bi za čas trajanja mandata vsakemu mestnemu svetniku bil 

avtomatično dodeljen službeni e-naslov z domeno @kranj.si, torej ime.priimek@kranj.si. E-naslovi mestnih 

svetnikov bi morali biti javno objavljeni na spletni strani MOK in tako dostopni tako mestni upravi kot tudi 

vsem občanom MOK za komunikacijo z njimi. Gre za nedopustno onemogočanje možnosti neposrednega 

dialoga članov mestnega sveta ter občinskih funkcionarjev (župan, podžupani) z občani. Medtem ko ima 

občinska uprava na spletni strani MOK za svoje zaposlene po posameznih organizacijskih enotah objavljene 

kontaktne podatke (službena telefonska številka, službeni e-naslov, številka in lokacija pisarne 

https://www.kranj.si/mestna-obcina/mestna-uprava/, pa kontaktnih podatkov (npr. službeni e-naslov: 

ime.priimek@kranj.si) župan, podžupana in sprejemna pisarna MOK nimajo objavljenih:  

- Župan: https://www.kranj.si/mestna-obcina/zupan 

- podžupana: https://www.kranj.si/mestna-obcina/podzupani 

- mestni svet: https://www.ljubljana.si/sl/mestni-svet/ 

- sprejema pisarna: https://www.kranj.si/mestna-obcina/mestna-uprava 

Zakaj sprejemna pisarna MOK nima objavljenega svojega e-naslova? 

Zakaj podžupana MOK nimata objavljenega svojega e-naslova, kontaktnega službenega telefona? 

Zakaj župan MOK nima objavljenega svojega e-naslova, kontaktnega službenega telefona? 

Zakaj člani mestnega sveta nimajo objavljenih svojih službenih e-naslovov (tudi strank, list…)? 

E-naslove z uradno domeno MOK – ime.priimek@kranj.si 

Zakaj ne, ni jasno niti razumljivo, še posebej v tem obdobju zaostrenih zdravstvenih razmer, povezanih z 

epidemijo koronavirusa in vsemi preventivnimi ukrepi, povezani s tem, med katere sodi tudi izogibanje 

neposrednim kontaktom v upravnih postopkih.  

Vzpostavitev navedenih e-kontaktov v MOK ni v ničemer povezana z varstvom osebnih podatkov (za katerim 

se nekateri tako radi skrivajo) ali z morebitnim soglasjem navedenih (ker to ni potrebno). Prav tako dodelitev 

službenih e-naslovov nima nikakršnih dodatnih finančnih posledic za MOK (le nekaj dodatnih e-naslovov). 

Potrebno je le malo razumevanja, dobre volje in pripravljenosti ter nekaj dopolnitev na spletni strani MOK 

(stvar rešljiva v enem dnevu).  

Mestna občina, njeni funkcionarji in zaposleni so tam z določenim namenom – da so kar se da kvaliteten 

servis občanom, da prisluhnejo njihovim potrebam, željam, predlogom, tudi pritožbam, ter vse navedeno z 

vso odgovornostjo upoštevajo pri svojem vsakodnevnem delu. Mar nismo njihov dejanski delodajalec mi, 

občani – davkoplačevalci? Nenazadnje so za svoje delo oz. delovanje odgovorni nam – občanom 

(davkoplačevalcem in njihovim volivcem, ko gre za funkcionarje in mestni svet). 

Pobuda: Vsem izvoljenim članom mestnega sveta (Sveta Mestne občine Kranj) naj se v posameznem 

mandatnem obdobju za čas trajanja mandata avtomatično dodeli službeni e-naslov z domeno MOK – 

ime.priimek@kranj.si. V naslednjem mandatu naj se službeni e-naslovi mestnim svetnikom avtomatično 

dodelijo takoj po konstitutivni seji mestnega sveta. Službeni e-naslovi mestnih svetnikov ter funkcionarjev 

MOK (župan, podžupani) naj se objavijo tudi na spletni strani MOK. Mestnemu svetu kot organu naj se prav 

tako dodeli samostojen e-naslov mestni.svet@kranj.si. Na ta način bo omogočeno pošiljanje elektronske 

pošte tako posameznim mestnim svetnikom (npr. gradiva MOK…) kot tudi mestnemu svetu kot najvišjemu 

organu v MOK.  Predlaga tudi, da se na spletni strani MOK za vse krajevne skupnosti v MOK dopolni vsebina 

(splošni podatki-predstavitev, aktualni podatki in prostorski podatki) pri posamezni krajevni skupnosti ter da 

se na tem mestu (spletni strani MOK) objavijo tudi naslednje informacije: sestava Sveta v KS v mandatnem 

obdobju, vabila, gradiva, zapisniki in delovna telesa za vse KS. 

  

- Ob glasovanju za participativni proračun jo je za Krajevno skupnost Primskovo zanimalo, kateri projekti 

so bili zavrnjeni. Z začudenjem je ugotovila, da je en projekt predlagan dvakrat. Gre za Šucevo ulico. 

Obstoječa prometna ureditev je enosmerna od Jezerske ceste proti Ulici Mirka Vadnova. V delu Šuceve 

ulice do križišča z Ulico Mirka Vadnova iz krajanov nepoznanih razlogov še vedno ni zgrajenih pločnikov, 

mailto:ime.priimek@kranj.si
https://www.kranj.si/mestna-obcina/mestna-uprava/
mailto:ime.priimek@kranj.si
https://www.kranj.si/mestna-obcina/zupan
https://www.kranj.si/mestna-obcina/podzupan
https://www.ljubljana.si/sl/mestni-svet/
https://www.kranj.si/mestna-obcina/mestna-uprava
mailto:ime.priimek@kranj.si
mailto:ime.priimek@kranj.si
mailto:mestni.svet@kranj.si
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kar predstavlja nevarnost predvsem za krajanke in krajane Primskovega. Še posebej je ta del ulice 

nevaren za družine z majhnimi otroci, otroškimi vozički, za starejše ljudi in invalide. Na desni strani ulice 

gledano proti nakupovalnemu središču bi bilo potrebno zgraditi pločnik v dolžini cirka petintrideset 

metrov, na levi strani dolžine cirka trideset metrov. Zemljišča, na katerem naj bi bila pločnika, je na obeh 

straneh ulice v lasti Mestne občine Kranj in je že po obliki parcel sodeč predviden za pločnike. Oba 

predloga, ki sta si popolnoma identična sta bila zavrnjena z dvema različnima obrazložitvami. Po prvi 

točki je bila pobuda je vključena v okvir projektov za sofinanciranje iz EU sredstev in torej, da naj bi se 

bila v planu in pod četrto točko pa piše finančna vrednost investicije je previsoka. Prosila je za odgovor,  

kaj je problematično na tem delu in ali je dejansko v planu, da se to naredi. Če ni, je dala pobudo, da se 

pločnik prednostno izgradi, ker je tam resno nevarno.  

 

3. Saša Kristan:  

- Danes smo pri točki kadrovske zadeve ponovno potrdili doktor Lilijano Gantar Žura na mesto direktorice 

OZG za mandatno obdobje petih let. Zato bi imela za gospo Lili Žura eno konkretno vprašanje. Kranj kot 

tretje največje mesto v Sloveniji nima nikakršne opcije, da občan pride do osebnega zdravnika. Na 

Osnovnem zdravstvu Gorenjske ponudijo možnost v Horjulu ali na Jezerskem. Na Jezerskem je 

ordinacijski čas v torek popoldne in v četrtek dopoldne. Zanima jo, zakaj so na Gorenjskem oziroma v 

Kranju kar se tiče medicinske oskrbe bistveno na slabšem kot v drugih delih Slovenije. Zanima jo, kje in 

kaj je vzrok. Težava ni samo splošni zdravnik, ampak tudi otroški ortodont, kjer je čakalna doba tri leta, 

medtem ko je v Kopru šest mesecev. Prosila je za pisni odgovor.  

- Ob prihodu na sejo je videla, da pred občinsko stavbo na platoju zbirajo podpise podpore nestrankarski 
ljudski listi. Preverila je, ali imajo soglasje, da so lahko na tem platoju in tega soglasja nimajo. Veliko je 
delala na takih stojnicah in vsakič imela soglasje. Prosila je redarsko službo, da preveri ali imajo soglasje 
in v kolikor nimajo soglasja, se jih nemudoma odstrani. Prosi za pisni odgovor.  

 
4. Evstahij Drmota:  

- Na prošnjo g. Petra Krelja, člana Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, je podal 

pobudo za ureditev Ceste Iva Slavca. To je cesta, ki na ovinku Jelenovega klanca zavije levo proti Savi 

proti obvoznici. Cesta je v samem centru mesta in je v katastrofalnem stanju. Problem je tudi parkiranje. 

Dal je pobudo, da se cesta v doglednem času uredi na način katerega bodo urbanisti določili, da je najbolj 

primeren.  

 

5. Manja Zorko:  

- Dala je pobudo, da v Kranju določijo površine oziroma stene, kjer bo grafitiranje legalno. Namreč 

grafitiranje je realnost urbanih središč, kamor seveda spada tudi Kranj. Hkrati pa je grafitiranje tudi del 

umetniškega izražanja in tako tudi kot del urbane kulture in vse več mest se odloča zato, da določi 

prostore na katerih je grafitiranje dovoljeno, torej legalno. Recimo Maribor je ravno lani poleti dobil 

prvo takšno legalno steno za grafitiranje. V Ljubljani so na primer že leta 2011 sprejeli uredbo o legalnih 

lokacijah za grafiitiranje, s čimer so želeli pripomoči k bogatejši podobi javnih prostorov in pa tudi, da se 

zmanjša ilegalno grafitiranje. Tako ima Ljubljana recimo danes trinajst takšnih leganih sten za 

grafitiranje. Grafitarske proste cone so izbrali na primer predstavniki oddelkov občine za urejanje 

prostora za gospodarske predstavnosti in promet, predstavniki urada za kulturo, mestno redarstvo in 

seveda skupaj s predstavniki grafitarjev. Stene so na primer v Ljubljani določene v podhodih, podvozih, 

trafopostajah, na notranjih stenah nekateri kompleksov, na zunanjih stenah, na pločnikih ali pa 

parkiriščih. V Kranju se grafiti pojavljajo po vsem mestu. Nekateri so izraz, prikaz umetniškega izražanja, 

drugi recimo svojo vsebino opozarjajo na neke politične in družbene dogodke, tretji pa so le plod 

vandalizma in prav te slednji so nezaželeni. V Krajevni skupnosti Bratov Smuk so lani začeli z urejanjem 

podhodov, kjer je veliko grafitov žaljivih in zagotovo ne spadajo v sosesko in v mesto. Ti podhodi že 

dobivajo novo podobo. Enega so prav skupaj z grafitarji tematsko uredili in opažajo, da vedno bolj služi 

svojemu namenu in torej, da ga krajani uporabljajo za prečkanje ceste. Naslednji bo seveda potem ta 
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proti Planetu TUŠ, ki ga bodo uredili skupaj z osnovno šolo in upa, da bodo nekje do konca poletja uredili 

še preostala dva podhoda. Kranj ima bogato grafitarsko javnost, ki si želi površine, kjer bi lahko legalno 

manifestirali svojo grafitarsko umetnost in s takšnimi površinami pa morda v mesto privabili celo tudi 

tuje umetnike. Namen pobude je, da s takšnimi legalnimi površina zmanjšajo na eni strani nelegalno 

grafitiranje po kranjskih fasadah in hkrati bi mogoče takšne površine umetniške obogatile tudi javne 

prostore v naši občini.  

 

6. Irena Dolenc:  

- Posreduje vprašanje občanke Kranja, ki jo zanima stanje rek v Kranju. Kokra ima stalno peno in ne le 

sedaj, ko so bile težave na čistilni napravi v Preddvoru. V Letenicah se v Golnišnico direktno iztekajo 

gnojnice. Občanko zanima, kdo nadzira stanje rek v Kranju in ter kje občani to lahko preverijo. Zanima 

jo tudi, kdo je zadolžen za odstranitev dreves, ki so v strugi Kokre. Prosi za pisni odgovor.  

 

7. Mag. Barbara Gunčar:  

- Prosila je, če lahko dobijo odgovor, kaj se dogaja v Drulovki - iniciativa glede dejavnosti, ki jo Komunala 

Kranj izvaja na Zarici. 

- Prosila je za informacijo glede parkiranja Vodovodni stolp, ker je bilo že omenjeno, da so redarji vsak 
večer tam in pobirajo proračunska sredstva.  

- Predlagala je, da se na dnevni red uvrsti točka na temo centra Kranja, ki je bolj ali manj prazen. Dogajalo 

se bo zaradi ukrajinske krize še kaj drugega. Cene energentov, cene prehrane in se pravi to se pravi vseh 

teh surovin, ki so potrebne za gostince, se dvigajo. Že več kot pred enim letom je predlagala, da se 

razmisli, kako bodo pomagali gostincem v centru Kranja. Po besedah uprave imajo težave tudi frizerji. 

- Glede Komisije za pobude in pritožbe želi, da komisija poroča o zaključkih obravnavanih tem. Zanima jo, 

ali ima komisija strokovno podporo?  

- Vprašala je, ali se v podhodih po Kranju še najdejo igle in podobni pripomočki.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30. 
 
Zapisala: 
Milena Bohinc 
 
 

Matjaž Rakovec 
Župan 

 


