
1 
 

  
 Mestni svet 

    

 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  

 T: 04 2373 119   F: 04 2373 106 

 E: mok@kranj.si   S: www.kranj.si 

  

 

 

 

 

 

Številka:    900-14/2019-14-(52/04) 

Datum:      22. 5. 2019 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

6. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 22. 5. 2019 ob 16.00 uri v sejni dvorani številka 

16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

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

Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, Bojan Homan, Tanja Graonja Krstev, mag. 

Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, 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, Boštjan Trilar, Manja Zorko 

in Lea Zupan. 

 

Odsotni: Iztok Jenko mag., dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov. 

 

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

Vizovišek – vodja Pisarn Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja Koprivec - vodja Urada 

za splošne zadeve, Miha Šubic – sodelavec iz Urada za splošne zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja Urada za 

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

gospodarstvo in gospodarske javne službe, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, Vid Krčmar – 

namestnik vodje Urada za tehnične zadeve, Aleš Bizjan – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, 

Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 

 

Na seji je bil prisoten tudi gospod Andraž Ušlakar, član Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, Aljoša 

Ravnikar – zunanji pravni strokovnjak  in Vera Rutar – zunanja sodelavka iz Regijske razvojne družbe Domžale. 

 

Župan Matjaž Rakovec je predstavil dva nova obraza in sicer vodjo Kabineta župana Katjo Štruc in direktorja 

mestne uprave Bora Rozmana. 

 

Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 25 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  
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Na mizo je bilo posredovano poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje mestnega sveta, seznam sklepov komisij za 

to sejo z vsemi pripombami, zapisnik Komisije za finance in premoženjska vprašanja, amandma k 7. točki – 

Spremembe in dopolnitve Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin, dodatno gradivo k 2.A. 

Kadrovske zadeve, včeraj z elektronsko pošto vam je bilo posredovano zunanje pravno mnenje ter dodatni sklep 

k 3.D. Premoženjski zadevi Delna povrnitev stroškov volilne kampanje. 

 

Albin Traven:  

- Predlagal je umik točke 2.A. Kadrovske zadeve - Zadržanje izvajanja odločitve mestnega sveta z dne 

20.3.2019 in predlog mestnemu svetu za ponovno odločanje. 

 

O predlogu so razpravljali: Aljoša Ravnikar, zunanji pravni sodelavec, Tanja Graonja Krstev, predsednica 

Statutarno pravne komisije, Zoran Stevanović, Andreja Kert, Janez Černe, Bojan Homan, Boštjan Trilar, Matjaž 

Rakovec in Mateja Koprivec. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Iz dnevnega reda se umakne točka 2. A. Kadrovska zadeva - Zadržanje izvajanja odločitve mestnega sveta z dne 

20.3.2019 in predlog mestnemu svetu za ponovno odločanje. 

 

Sklep ni bil sprejet (26 PRISOTNIH: 4 ZA, 17 PROTI, 5 NI GLASOVALO). 

 

Nadaljnjih pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 17.4.2019 ter poročilo o izvršitvi 

sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Statut Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo 

5. Odlok o spremembah  in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – 

spremembe št. 3 - prva obravnava 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – 

Centralne dejavnosti v Čirčah (v nadaljevanju SD2 OPPN Či2) – druga obravnava 

7. Sprememba Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 

8. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 9 NI GLASOVALO). 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 17.4.2019  IN  POROČILO 

O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 5. seje Mestnega sveta Metne občine Kranj je podal direktor mestne uprave Bor 

Rozman.  

 

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 
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Potrdi se zapisnik 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 17.4.2019 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Zadržanje izvajanja odločitve mestnega sveta z dne 20.3.2019 in predlog mestnemu svetu za ponovno 

odločanje 

 

Uvodno poročilo sta podala Sašo Govekar, vodja Urada za tehnične zadeve in Aljoša Ravnikar, zunanji pravni 

strokovnjak.  

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija se je seznanila s to točko dnevnega reda in ugotavlja, da ni pristojna podati mnenja v 

zvezi s tem. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  

Komisija je obravnavala in se seznanila z zadržanjem izvajanja odločitve mestnega sveta z dne 20.3.2019 in 

predlogom mestnemu svetu za ponovno odločanje in ni sprejela nobenega sklepa. 

 

V razpravi so sodelovali: Janez Černe, Tanja Graonja Krstev, Albin Traven, Miha Šubic, Irena Dolenc, Aljoša 

Ravnikar, Bojan Homan, Sašo Govekar, Boštjan Trilar, Saša Kristan, Zoran Stevanović, Ana Štromajer in Damjana 

Piškur.  

 

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

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Tomaža Krišlja za direktorja Gasilsko reševalne 

službe Kranj za mandatno obdobje 2019 – 2023.« 

 

Sklep ni bil sprejet  (26 PRISOTNIH: 5 ZA, 15 PROTI, 6 NI GLASOVALO). 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 

1140/2 in 1140/3 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  

 

Stališča komisij:  

 

Komisije za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

A, 3. B, 3. C in 3. D Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

Statutarno pravna komisija:  
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Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 

 

Sosvet za krajevne skupnosti:  

Sosvet se strinja s sprejemom predlaganih sklepov. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s predlaganimi točkami premoženjskih zadev in Mestnemu Svetu predlaga sprejem. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 

1140/2 in 1140/3. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2019 – dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  

 

Stališča komisij:  

 

Komisije za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

A, 3. B, 3. C in 3. D Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 

 

Sosvet za krajevne skupnosti:  

Sosvet se strinja s sprejemom predlaganih sklepov. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s predlaganimi točkami premoženjskih zadev in Mestnemu Svetu predlaga sprejem. 

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2019. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

C. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2019 – dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
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Stališča komisij:  

 

Komisije za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

A, 3. B, 3. C in 3. D Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 

 

Sosvet za krajevne skupnosti:  

Sosvet se strinja s sprejemom predlaganih sklepov. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s predlaganimi točkami premoženjskih zadev in Mestnemu Svetu predlaga sprejem. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2019. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

D. Delna povrnitev stroškov volilne kampanje 

 

Uvodno poročilo je podala Katja Štruc, vodja Kabineta župana. Dodala je, da je bil danes na mizo posredovan 

dodatni sklep k delni povrnitvi stroškov volilne kampanje. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisije za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

A, 3. B, 3. C in 3. D Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 

 

Sosvet za krajevne skupnosti:  

Sosvet se strinja s sprejemom predlaganih sklepov. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s predlaganimi točkami premoženjskih zadev in Mestnemu Svetu predlaga sprejem. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja  

 

SKLEPA:  

 

1. V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 se zaradi zagotovitve sredstev za delno povračilo stroškov 

volilne kampanje izvede prerazporeditev sredstev na 101201 – STROŠKI VOLITEV, konto 412000 - TEKOČI 

TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM v višini 8.850 EUR kot sledi; 
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iz postavke 100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA in konta 403101 Plačila obresti od dolgoročnih 

kreditov - poslovnim bankam  

na postavko 101201 STROŠKI VOLITEV, konto 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 

ustanovam v višini 8.850,00 € 

 

2. Organizatorjem volilnih kampanj na lokalnih volitvah 2018 se na podlagi zahtev za povrnitev stroškov volilne 

kampanje, poročil o volilni kampanji za lokalne volitve 2018 in Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje v Mestni občini Kranj  (Uradni list RS, št. 32/18) povrnejo stroški volilne kampanje na lokalnih 

volitvah 2018 v višini: 

Organizator volilne kampanje Skupni znesek povrnitve stroškov volilne kampanje v € 

Vesna Stevanović 2.077,95 

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 963,93 

SD – SOCIALNI DEMOKRATI 2.922,12 

VZK – Več za Kranj 1.223,37 

Nada Velov 631,29 

LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA 420,42 

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 

383,79 

SLRP – STRANKA ZA ENAKOMEREN LOKALNI 

RAZVOJ IN PODJETNOST 

266,97 

PLS – POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI 253,44 

LEVICA 245,19 

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

244,53 

Ivo Bajec 423,96 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

 

4. STATUT MESTNE OBČINE KRANJ (URADNO PREČIŠČENO BESEDILO – UPB2) 

 

Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta MOK. 

 

Sosvet za krajevne skupnosti:  

Sosvet se strinja s sprejemom predlaganega sklepa. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Potrdi se Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB2). 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
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5. ODLOK O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE 

OBČINE KRANJ – SPREMEMBE ŠT. 3 - PRVA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter Vera Rutar, strokovna sodelavka iz 

Regijske razvojne družbe Domžale. 

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na besedilo predlaganega odloka. 

 

Sosvet za krajevne skupnosti:  

Sosvet se strinja s sprejemom predlaganega sklepa. 

Manja Zorko - KS Bratov Smuk je postavila vprašanje glede priloge 6 pri tem gradivu, kjer je razvidno, da je na 

koncu tega območja predvidena gradnja verskega objekta. KS meni, da prostor ni najbolj primeren za verski 

objekt in če se bodo ob redni obravnavi lahko podale tudi pripombe oziroma pobude za spremembo.  

Tomaž Ogris – KS Bitnje je postavil vprašanje, če je možno v tem Odloku predvideti tudi območja za začasno 

deponiranje gradbenega materiala in pa tudi, če je možna gradnja dvojčkov, ki v njihovem okolju predstavlja 

problem, ker so zgrajeni na premajhnih zemljiščih, zato prihaja do problemov s parkiranjem na občinskim cestah, 

ker pred objekti nimajo dovolj prostora. 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah  in  dopolnitvah 

Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 3   (prva obravnava).  

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s spremembami in dopolnitvami Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 

občine Kranj – spremembe št. 3 - prva obravnava in predlaga Svetu Mestne občine Kranj sprejem. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 

Mestne občine Kranj  - spremembe št. 3 – prva obravnava. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

OBMOČJA ČI2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH (V NADALJEVANJU SD2 OPPN ČI2) – DRUGA 

OBRAVNAVA 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na besedilo predlaganega odloka. 
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Sosvet za krajevne skupnosti:  

Sosvet se strinja s sprejemom predlaganega sklepa. 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah (druga 

obravnava). 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija predlaga Svetu Mestne občine Kranj sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja 

ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah (v nadaljevanju SD2 OPPN ČI2) – druga  obravnava. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

 

7. SPREMEMBA ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRANJA, TAKS IN CEN PARKIRNIN 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

Komisije za finance in premoženjska vprašanja: 

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

in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin in se z njimi strinjajo. 

 

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 

 

Sosvet za krajevne skupnosti:  

Sosvet za KS se strinja s spremembami in dopolnitvami Odredbe o določitvi območij parkiranj, taks in cen 

parkirnin. 

Dr. Aleksander Pavšlar - KS Center je podal štiri pripombe in sicer:  

 Ne podpirajo spremembe in dopolnitve Odredbe o določitvi območij parkiranj, taks in cen parkirnin, ki 

se nanaša na uvedbo občinske takse za drugo in tretje vozilo na stanovanjsko enoto saj ne vidi nobene, 

na novo nastale okoliščine, ki bi utemeljevale odstop od stališča KS Center že ob sprejemu te Odredbe 

v prejšnjem mandatu, da se občinska taksa ne zaračunava, 

 Obstaja strah, da se bodo v prihodnosti te cene postopno zviševale, saj bo Komunala Kranj kot 

upravljalec parkirišč vršila pritisk po povišanju cen in  to utemeljevala s previsokimi stroški in izgubo, kot 

so občani že navajeni pri odpadkih in vodi, 

 Zavedati se je potrebno, da javne parkirne površine ob oziroma pri mestnem jedru primarno ne bi smele 

biti namenjene za ustvarjanje dohodka za proračun ampak kot podpora mestnemu jedru in njegovemu 

razvoju, za katerega pa se ve, da ni v najboljši socialni ali ekonomski kondiciji. Zato meni, da se v takih 

razmerah, nalaganje dodatnih občinskih bremen (poleg upravne takse in stroškov izdelave dovolilnice) 

stanovalcem mestnega jedra zdi nespametno, 
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 Opozoriti je potrebno tudi na dodatno administrativno obremenjenost občinske uprave, če se bodo 

območja širila še na bližnje krajevne skupnosti. Posledično bo vedno več vlog za izdajo dovolilnic, več 

menjav dovolilnic, …, stroški pa na koncu bremenijo uporabnika. 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Spremembo Odredbe o določitvi območij 

parkiranja, taks in cen parkirnin. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s spremembami Odredbe in predlaga sprejem. 

 

V razpravi so sodelovali: Janez Černe, Irena Dolenc, Marko Čehovin, Bojan Homan, Robert Nograšek, Albin 

Traven, Tomaž Ogris.  

 

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

 

AMANDMA:  

 

Besedilo a. točke tretjega  odstavka 2. člena Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin se 

spremeni tako, da se glasi: »enournega brezplačnega parkiranja na parkirnih mestih v Kranju pred objektom 

Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Stritarjeva in Mladinska ulica«. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA).  

 

ter naslednji SKLEP:  

 

Sprejme se Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 

s sprejetim amandmajem. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA).  

 

 

8. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Janez Černe:  

- Danes je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala situacijo v Svetu zavoda 

Osnovnega zdravstva Gorenjske. Na mizo je bil razdeljen dokument Predlog za razrešitev predstavnice 

ustanoviteljice Tatjane Kitić Jaklič v Svetu zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjska zaradi možnega nasprotja 

interesov. Predlagal je, da se zbere potrebno število podpisov za nadaljevanje postopka.  

 

V nadaljnji razpravi sta sodelovala Saša Kristan in župan Matjaž Rakovec. 

 

Mag. Barbara Gunčar:  

- Predlagala je spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, v katerem naj 

se spremeni organizacija poslovnih enot, namen katerih bi bila odprava te situacije. 

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da je vse v pristojnosti ministrstva, sama organizacija je stvar Osnovnega 

zdravstva Gorenjske.  

 

2. Jožef Rozman:  

- Opozoril je, da na postavljeno svetniško vprašanje glede intervencijskih poti ni prejel odgovora in ga 

pričakuje do naslednje seje mestnega sveta.  
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3. Bojan Homan:  

- Predlagal je, da je na eni izmed naslednjih sej obravnavana točka dnevnega reda: Problematika 

Zdravstvenega doma Kranj. Na sejo se povabi direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske in direktorico 

Zdravstvenega doma Kranj. 

- Izpostavil je gradbišče Delavski most. Trenutno delajo pod mostom, ustroj ceste je zaprt, na cesti ni nobenega 

delavca. Predlagal je, da izvajalci pospešijo dela in začnejo dela opravljati tudi na zgornjem delu cestišča.  

- Pohvalil je lepo urejeno ob Gaštejskem klancu, saj se sedaj lepo vidi veduta Kranja. 

- Predlagal je, da se sanirajo arkade na Gaštejskem klancu in sicer naj se zamažejo in pobarvajo, da lahko 

postanejo ponos Kranja. 

 

Župan Matjaž Rakovec je kar se Delavskega mosta tiče državna cesta in po njihovih zagotovilih upajo, da bodo 

končali pred koncem delovne sezone in sicer do novega leta.  

 

4. Tomaž Ogris:  

- Pohvalil je pričetek gradnje na novem krožišču v Bitnjah, vsi obvozi so primerno označeni in tudi obveščanje 

je bilo pravočasno.  

- Ogledal si je novo telovadnico v Stražišču. Zmotile so ga betonske stene pod levim in desnim košem, ker niso 

nič obložene. Predlagal je, da se te betonske stene nekako obložijo, ker so nevarne za poškodbe. 

 

5. Evstahij Drmota:  

- Na Cesti Staneta Žagarja v območju sodišča je rondo, ki je element za izboljšanje prometnega režima. Iz ene 

strani je zadeva nevarna, čeprav je tam postavljena varnostna ograja. Prosil je, da uprava preveri, ali je bil 

tehnični pregled in predaja te varnostne ograje opravljen, ali obstaja kakšen zapisnik in ali obstaja kakšen 

certifikat te varnostne ograje oziroma potrdilo o skladnosti z veljavno tehnično regulativo.  

 

6. Andreja Kert: 

- Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo javni poziv za sofinanciranje ureditve, dograditve, razširitve 

ekonomsko-poslovne infrastrukture, inkubatorjev, ekonomsko-poslovnih con, katerega so upravičenci 

občine. Na razpolago je 34 mio eur sredstev in daje prijazno vzpodbudo, da se takoj aktivno pristopi k 

realizaciji vsega potrebnega, da bi ta sredstva lahko porabili na projektu komunalnega opremljanja Poslovne 

cone Hrastje.  

- Zelena shema turizma omogoča strokovno pomoč pri razvoju trajnostnega turizma v destinaciji. V kolikor 

postane mesto član, Slovenska turistična organizacija pomaga načrtovati in izvajati promocijske aktivnosti, s 

katerimi podpira trajnostna prizadevanja. Vprašala je, ali se dela na tem. Če se ne, daje pobudo, da Kranj 

vstopi v to shemo. Trenutno je že vključenih veliko občin.  

 

7. Albin Traven: 

- Vprašal je, do kdaj je rok za komunalno ureditev področij znotraj občine, ki niso zajeta v projekt Gorki. Ali 

občina namerava pri gradnji malih čistilnih naprav pridobiti dodatna sredstva za sofinanciranje in pomoč 

gradnje malih čistilnih naprav, ali je sredstva sploh možno dobiti? Mestna občina Kranj naj jasno opredeli 

področja, kjer skupna kanalizacija ne bo izgrajena in se predvidevajo male skupinske in individualne čistilne 

naprave. Prav bi bilo, da bi bile krajevne skupnosti o tem seznanjene in prav tako vsako gospodinjstvo.  

- Podal je pobudo, ki se nanaša na Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Kranj. 

Predlagal je, da se v 5. členu doda 3. alineja kot dodatni pogoj: »Upravičenec predloži potrdilo o državljanstvu 

Republike Slovenije.« Obrazložitev: minimalni pogoj, da je novorojenec upravičen do tega prispevka je, da je 

eden od staršev ali rejnikov državljan Republike Slovenije. Mestna občina Kranj s tem prispevkom nagrajuje 

družine, ki se odločajo za otroke in s tem spodbujajo rodnost državljanov Republike Slovenije. Nesprejemljivo 

je, da se iz proračuna, ki bi moral varčevati in smotrno porabljati javni denar, plačuje denarni prispevek za 

tujce, ki nimajo državljanstva Republike Slovenije. Tudi odloki drugih občin: Cerklje, Tržič, Škofja Loka imajo 

pogoj za upravičenost državljanstvo.  
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8. Ana Pavlovski:  

- Prebivalci jo sprašujejo, kaj se dogaja z obstoječo tržnico v centru Kranja, zanimalo jo je, kaj uprava namerava 

storiti z obstoječo tržnico. Hkrati je podala predlog pokrite tržnice, glede na to da bi bila še vedno blizu centra 

mesta, predlagajo Staro Savo, kjer je tudi dostopnost boljša.  

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da je objekt obstoječe tržnice v privatni lasti. Gospod Suhy je lastnik dobrih 60 

% obstoječe tržnice, ki bo podal približno oceno vrednosti. Občina bo potem proučila, če lahko to odkupi. 

Lastništvo Stare Sava je v celoti Triglav nepremičnin. Že obstoječih parkirišč se uradno ne more asfaltirati, ne še 

pokritega objekta. Na sestanku z direktorjem pošte je bilo rečeno, da bo tudi Pošta Slovenije v mestu prodala 

svoj objekt, kar ena izmed možnih lokacij. Župan pričakuje rešitev ureditve tržnice do konca mandata. 

 

9. Saša Kristan:  

- Vprašala je glede Savskega mosta, ki je bil odprt 8.3.2019, vendar je spodaj pod mostom še vse zaprto, 

postavljene so mreže. Promet poteka mimo Bufa, eden mimo drugega vozijo avtomobili, skratka promet 

spodaj ni urejen. Prosila je za pojasnilo.  

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da most še nima uporabnega dovoljenja in je bil 8.3.2019 sproščen promet. Za 

vsa ostala vprašanja bodo pozvali Družbo RS za infrastrukturo.  

 

10. Mag. Barbara Gunčar:  

- Predlagala je, da bi semaforji na Delavskem mostu pričeli delovati ob 5.00 zjutraj.  

 

11. Neven Polajnar:  

- Izpostavil je vprašanje pasivnosti Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje. Kot podpredsednik 

poziva upravo in predsednika, da se skliče seja komisije, na kateri se postavijo cilji in naloge komisije.  

 

Ob 19.20 uri je bila seja zaključena. 

 

 

 

 

 

Zapisala:  

Milena Bohinc    

 

       Matjaž Rakovec 

            Župan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


