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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

31. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 22. 12. 2021 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, Gordana Grobelnik, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Iztok 

Jenko, Nataša Jenkole, Andreja Kert, Saša Kristan, mag. Branko Grims, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž 

Ogris, Ana Pavlovski, Gašper Peterc, Damjana Piškur, dr. Neven Polajnar, Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran 

Stevanović, Albin Traven, Boštjan Trilar, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, Manja Zorko in  Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost sta opravičila: Milan Glamočanin, Nataša Majcen in mag. Igor Velov. 

 

Na seji so bili navzoči še: Mirko Tavčar – vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, Mateja Koprivec - vodja 

Oddelka za pravne in kadrovske zadeve, Tanja Hrovat – vodja Urada za družbene dejavnosti, Janez Ziherl – vodja 

Urada za okolje in prostor, Marko Čehovin – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tomaž 

Lanišek – vodja Sektorja za projekte, razvoj in pametno skupnost, Eva Mlakar –  vodja Skupne notranje revizijske 

službe, Martin Raspet – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, 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 prisotni: predsednik Nadzornega odbora Ivo Bajec, novinarja: Simon Šubic – Gorenjski glas in 

Peter Šalamon – Žurnal 24,  Milena Ristič, predsednica Sveta OŠ Jakoba Aljaža Kranj k točki 2A. Kadrovske 

zadeve. 

Pred pričetkom redne seje, se je mestni svet poklonil nedavno preminulemu častnemu občanu Mestne občine 

Kranj. »Nekaj dni pred občinskim praznikom je umrl akademik, profesor doktor Boris Paternu, častni občan 

Mestne občine Kranj. Bil je ambasador znanosti Republike Slovenije ter eden od vodilnih osebnosti slovenske 

literarne vede. Svoj neizbrisen pečat je z delom ter globoko pripadnostjo pustil tudi v Kranju z monografijo 
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France Prešeren in njegovo pesniško delo, za katero so mu podelili najvišjo državno nagrado. Prav tako je bil 

član uredniškega odbora in avtor člankov za Kranjski zbornik. V letu 2006 mu je Mestna občina Kranj podelila 

naziv častnega občana. Profesor doktor Boris Paternu je bil redni predavatelj na mednarodnih in nacionalnih 

slavističnih kongresih, predaval je na več kot 15 univerzah po svetu, na različnih znanstvenih konferencah, med 

drugim tudi na Nobelovem simpoziju, strokovno je organiziral ljubljansko serijo slovenističnih simpozijev 

obdobja in urejal osrednje slovenske slovenistične publikacije. Leta 1979 je bil izvoljen v članstvo Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti. Slovenski kulturno družbeni prostor mu je v letih delovanja dodelil več 

priznanj, njegovo delo pa ga je zapisalo tudi v kranjsko zgodovino. Mestna občina Kranj svojcem izreka iskreno 

sožalje. Prosim, da v spomin na častnega občan, profesorja doktorja Borisa Paternuja, to sejo začnemo z minuto 

tišine. Slava mu.« 

Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 25 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.   

 

Mestni svet je prejel na mizo: poročilo o izvršitvi sklepov 30. seje MS, seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi 

pripombami, okvirni terminski plan sej. Gradivo je v ponedeljek, 20. 12. 2021, obravnaval tudi Sosvet za krajevne 

skupnosti. Premoženjskih zadev ni posredovanih, zato je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec z dnevnega reda 

umaknil 3. točko – Premoženjske zadeve. Ostale točke se smiselno preštevilčijo. 

 

Na mizo je posredovana dodatna kadrovska zadeva. Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je predlagal, da se 

sprejme sklep o uvrstitvi gradiva na dnevni red in dal na glasovanje naslednji  

SKLEP:  

Na dnevni red se uvrsti kadrovska zadeva B. Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Univerzitetna klinika za 

pljučne bolezni in alergijo Golnik. 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNI; 26 ZA).   

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

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 24. 11. 2021 in poročila o izvršitvi 

sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Odlok o simbolih Mestne občine Kranj – osnutek 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa Mestni občini Kranj – osnutek 

5. Sporazum o vzpostavitvi pobratenja Mestne občine Kranj z mestom Jekaterinburg 

6. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNI; 26 ZA).   
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 30. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 24. 11. 2021 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 24. 11. 2021 je podal direktor 

mestne uprave, Bor Rozman.  

 

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

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 24. 11. 2021 ter poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNI; 27 ZA).   

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. RAZREŠITEV PREDSTAVNIKA V SVETU OSNOVNE ŠOLE JAKOBA ALJAŽA KRANJ 
 

Uvodno poročilo je podal Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj.  

 

Stališče komisije:  

Statutarno pravna komisija:  
Komisija se je seznanila s predlogom za razrešitev člana sveta zavoda OŠ Jakob Aljaž in predlaga, naj predlagatelji 
oblikujejo predlog sklepa, o katerem bo glasoval mestni svet. 
 

Razpravljal je svetnik Zoran Stevanović. 

 

Ob 17.20 je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, odredil 10 minutni odmor. 

 

Po odmoru je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec umaknil točko iz obravnave in prestavil na naslednjo sejo 

mestnega sveta. 

 

 

B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO 

GOLNIK 

 

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

 

V razpravi sta sodelovala Jožef Rozman in Janez Černe. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Za predstavnika Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 

imenuje Klemen Valter.  

Sklep velja z dnem sprejema na mestnem svetu. 

 

Sprejeto soglasno (PRISOTNIH 26: 24 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
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3. ODLOK O SIMBOLIH MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK 

 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.  
 
Stališče komisije:  
Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija predlaga, da se v prvem členu, ki opredeljuje vsebino odloka, doda celostna grafična 
podoba, in da se ob prvi navedbi grba in zastave Mestne občine Kranj navede nadaljnja okrajšava tega izraza in 
se nato slednja v besedilu tudi dosledno uporablja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se osnutek Odloka o simbolih Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNI; 25 ZA).   

 

 

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI 

KRANJ – OSNUTEK 

 
Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, vodja Oddelka za promet v Uradu za gospodarske dejavnosti in promet. 
 
Stališče komisij: 

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

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni 

občini Kranj – osnutek. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini 
Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNI; 25 ZA).   

 
 
5. SPORAZUM O VZPOSTAVITVI POBRATENJA MESTNE OBČINE KRANJ Z MESTOM JEKATERINBURG 

 

Uvodno poročilo je podala Katja Štruc, vodja Kabineta župana. 

 

Stališče komisije: 

Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje: 

Komisija podpira pobratenje Mestne občine Kranj z mestom Jekaterinburg (Rusija). 
 

V razpravi so sodelovali: dr. Andreja Valič Zver, Evstahij Drmota, Bojan Homan in Matjaž Rakovec. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednja  

 

SKLEPA:  

 

1. Mestni svet Mestne občine Kranj potrjuje Sporazum o pobratenju Mestne občine Kranj z mestom 
Jekaterinburg.  

2. Za podpis Listine o pobratenju Mestne občine Kranj z mestom Jekaterinburg se pooblašča župana. 
 

Sprejeto soglasno (PRISOTNIH 26: 24 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 

 

 

 

6. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Irena Dolenc:  

- Povedala je, da se je kot poročajo mediji, število fiktivnih prijav prebivališč tujcev z namenom izkoriščanja 

socialnih transferjev občutno znižalo. Z novelo Zakona o stalnem bivališču, ki je bila marca 2021 sprejeta v 

državnem zboru, se je področje zlorab fiktivnih bivališč pričelo urejati. Novela, ki se uporablja od 27. junija 

2021, že daje rezultate in izboljšanje stanja. Analiza je pokazala upad števila naslovov, na katerih je 

prijavljenih več kot 20 posameznikov. V enem letu se je število naslovov v Sloveniji, na katerih ima stalno 

prijavo več kot 20 oseb, zmanjšalo s 306 na 237, to pomeni za 69. število naslovov z začasnimi prijavami pa 

s 503 na 399, to pomeni za 104. Na teh naslovih je tudi število skupaj prijavljenih oseb, manj stalno 

prijavljenih posameznikov, to pomeni 4462 oseb manj, 5938 manj začasno prijavljenih posameznikov, to so 

kar lepe številke. Upravne enote so od 27. junija do četrtega oktobra letos uvedle tudi 1412 skrajšanih 

postopkov. Hkrati je na upravnih enotah v reševanju 5395 postopkov preverjanja resničnosti prijave oziroma 

ugotavljanja prebivališča. Zanimajo jo podatki za Upravno enoto Kranj, kaj se je spremenilo do 27. junija, ko 

je novela zakona stopila v veljavo pa do danes, koliko je upada strank oziroma začasnih bivališč na Upravni 

enoti Kranj. Podatki kažejo, da je samo v treh mesecih brez stalnega ali začasnega bivališča ostalo preko 

10400 oseb, koliko zlorab in oškodovanj javnih financ se skriva za to številko? Zanima jo tudi, kako so se 

zmanjšali socialni transferji na CSD Kranj zaradi uveljavitve novele zakona. Prosila je, da občinska uprava 

pridobi podatke.   

- Že v preteklosti so se pripravljali projekti, ki niso bili načrtovani v proračunu. Letos so potrjevali proračun za 

leto 2022 in 2023. Zanima jo, če je dva projekta naročila Mestna občina Kranj ali kdo drug. Prvi projekt je 

projekt dvigala iz kanjona Kokre na Pungart, drugi projekt pa je projekt ziplinea iz Šmarjetne v staro mestno 

jedro. O zipline so se že pogovarjali s svetniki, ampak se ne spomni, da bi na seji sprejeli kakšno odločitev. Za 

projekt bi mogli biti zainteresirani tudi v Hotelu na Šmarjetni, zato bi bilo pametno, da je to projekt, ki ga se 

ga dela skupaj, če bi bil to projekt Mestne občine Kranj.  

- Naslednje razmišljanje se nanaša na eno bolj tako problematično temo v smislu projektov, ki so mogoče 

dobri, ampak so zdaj zadržki. Projektiranje dvorane s plezalno steno, ki bo verjetno samo strošek 

projektiranja blizu pol milijona evrov. V Sloveniji je zdaj kar naenkrat velik interes za postavljanje dvoran s 

plezalnimi stenami. Gradilo se bo v Ljubljani, svetovno prvenstvo 2022 bo v Kopru, kaj to pomeni za Kranj? 

So res zamudili vlak za gradnjo dvorane s plezalno steno, ali bo Kranj v prihodnosti prizorišče velikih tekem, 

če bo toliko ponudnikov dvoran v Sloveniji? V Novi Sloveniji jih skrbi, da bo dvorana služila samo za treninge, 

kot praktično skakalnica na Gorenji Savi, ki je absolutno premalo izkoriščena. Dobro bi morali premisliti, 

preden se lotijo projektiranja in nato investicije. V Novi Sloveniji zelo podpirajo razvoj športa v Kranju, a ves 

čas tudi opozarjajo, da je potrebno napraviti plan investicij v športno infrastrukturo. Nikoli ne bo dovolj 

denarja, da bi celostno podpirali vse športe. Vsak novozgrajeni športni objekt bi moral imeti tudi vizijo, kako 

bo del stroškov pokrival sam s trženjem objekta, da ne bodo vsi stroški spet padli na občinski proračun in s 

tem povečevali tekočo porabo. Potrebno je treba dobro pretehtati, kaj storiti.  

- Naslednji predlog se nanaša na tlakovce v starem mestnem jedru, vsaka gradnja v mestnem jedru povzroči 

škodo na tla. Zdaj se na mestu srednje gradbene šole gradijo prostori za glasbeno šolo, za tlakovce je bilo 
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načrtovano, da prenesejo težo tovornjakov do 15 ton. Tega predpisa pa gradbeni izvajalci ne upoštevajo, 

zato je tlakovce neprestano treba obnavljati, kar je dodaten strošek Mestne občine Kranj. Predlog NSi je, da 

se gradbenikom jasno pove, da bodo s pretežkimi tovornjaki napravili škodo in da bodo poškodovane 

tlakovce po končani gradnji morali popraviti oni.  

- Svetniška skupina Nova Slovenija je prejela pošto občana, ki biva na Stari cesti. Stara cesta, to je tisti del 

naselja, ki je pod Jelenovim klancem. Največja težava teh krajanov je, da nekateri obiskovalci Kranja parkirajo 

vsepovsod. Od ponedeljka do petka je vse zaparkirano, nekatera vozila so parkirana na zelenicah, ki to niso 

več. Poskrbeti je tudi treba, da se ne uničuje drevored. Nekatera neuradna parkirišča so dobila asfalt, občan 

ne ve, ali je to asfaltiranje sploh dovoljeno ali je na črno? Večja vozila celo zasedejo del cestišča in potem 

onemogočajo srečanje dveh vozil. Želi si, da bi mestno redarstvo na tem delu Kranja bolj pogosto nadziralo 

nepravilno parkirana vozila. Moti ga, da je v tem delu Kranja še električna napeljava na drogovih, pogreša 

boljšo razsvetljavo, urejeno cestišče, robnike in odtoke za meteorne vode, na nekem delu ceste je odtok 

približno 15 centimetrov nad nivojem ceste. Meni, da so od vseh pozabljeni, da inšpekcijske službe ne 

delujejo. V dopisu je tudi predlog, da se zaradi varnosti v prometu uredi enosmerni promet po cesti Iva Slavca 

in delu Stare ceste proti Ljubljani cesti. Upa, da bo občinska uprava pozorno prebrala njegov dopis in se lotila 

reševanja tega dela Kranja, ki leži tik pod mestnim jedrom in ga bodo v času božično novoletnih praznikov 

verjetno obiskali, ko se bodo podali na Savski otok.  

 

Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj, je glede stanja prijav stalnih in začasnih bivališč tujcev v Kranju 

povedal, da bodo naslovili dopis na Upravno enoto Kranj in na Center za socialno delo Kranj. 

Glede dvigala in ziplinea v mestno jedro je povedal, da sta obe zadevi pogojeni s prostorskimi plani, tako da se 

resni projekti še niso pričeli delati. Pri samem dvigalu je največji izziv Zavod za varstvo kulturne dediščine pa 

Zavod za varstvo narave, ker sta oba pristojni instituciji za to. Obe sta precej proti tej zadevi, ampak nekje po 

novem letu bomo imeli usklajevalne sestanke, če vseeno lahko to izborimo, da to postavimo. Kar se tiče ziplinea, 

predlog je bil dan v mnenje mnenjedajalcem pri občinskem prostorskem načrtu, ki je planiran za sprejem v letu 

2023, ampak tudi tam je precej zadržkov mnenjedajalcev. Javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta bo 

poleti prihodnje leto, takrat se bo že vedelo kakšne so možnosti tega projekta.  

Glede dvorane je povedal, da dvorana ni namenjena samo plezanju, ampak vsem dvoranskim športom, tudi sama 

oblika financiranja tega projekta ni predvidena, da bi šlo iz lastnih sredstev Mestne občine Kranj. Mestna občina 

Kranj se je v tem projektu skozi proračun zavezala, da bo dobila projektno dokumentacijo ter da bo zagotovila 

zemljišče. V pogovorih z ministrstvom za šolstvo bi bili oni investitorji, v nasprotnem bi šlo za javno zasebno 

partnerstvo. Pri tem javno zasebnem partnerstvu bo ta dvorana namenjena samo športu. Občina nima mesečne 

obveznosti s tako dvorano. Ko bo dvorana postavljena, ampak z vložkom projektne dokumentacije pa zemljišča 

bo občina lahko omogočila subvencionirane cene za šport.  

Glede tlakovcev v centru mesta, se občina zaveda in s tem rizikom se je šlo tudi v to obnovo. Treba se zavedati, 

da se v Kranju končno začenja zelo veliko obnavljati. Toliko zapor cest, kot so jih imeli v zadnjih dveh letih, jih ni 

bilo v zadnjih tridesetih. Izvajalci so po zaključku gradnje na Cankarjevi 2 dolžni sanirati tlak pred cerkvijo.  

Kar se Stare ceste tiče, so prejeli dopis čisto vsi funkcionarji in vse svetniške skupine. V lanskem letu je bil narejen 

nov projekt obnove stopnic in osvetlitve teh stopnic med Jelenovim klancem in Staro cesto. Redarji so preverili, 

so prisotni na tej zadevi, ampak če redarji tistega konkretnega kršitelja ne ujamejo,  ga težko tudi kaznujejo. Vse 

pripravljajo v odgovoru. Elektro vodi žal niso občinska zadeva, ampak jih bodo opozorili, da prenovijo povezave. 

Stara cesta je v načrtu v kolesarski povezavi 7, se pravi od železniške postaje do mestnega jedra. Skupaj z obnovo 

tega mostu med železniško postajo in Jelenovim Klancem je tudi Stara cesta, kjer je predvideno preplastitev, 

urejanje parkirnih prostorov, javne razsvetljave, tako da tej Stari cesti se obetajo precej lepši časi.  

 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske zadeve in promet, je povedal, da občanu včeraj poslali odgovor 

glede Stare ceste. Dodal je še, da se zdaj res investira v to območje. Na prejšnji seji so mestni svetniki potrdili 

nakup degradirane parcele, na koncu Stare ceste ob Majdičevi hiši. Namen je parcelo hortikulturno urediti že v 

naslednjem letu. Občina se strinja z enosmernim prometom, tudi KS Kranj Center podpira, zato bo ureditev 

izvedena v naslednjem letu.  
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Kranj je mesto na skali, zato so premostitveni objekti zelo pomembni, zaradi boljšega dostopa in v končni fazi 

tudi za revitalizacijo mestnega središča. Občina je naročila projekt dvigala iz lokacije Standard, elektrarne 

Standard, na Pungart, se pravi, navezovalo na razgledni stolp. Pripravljena je idejna zasnova, tudi 90 procentov 

sofinanciranja s strani evropske investicijske banke v okviru projekta trajnostne mobilnosti EU, projekta ELENA, 

in zdaj je zadeva še v usklajevanju, kot je podžupan že rekel, predvsem se bomo mogli potruditi pri ZVKD in 

ZVSRN. Okvirna vrednost se pa giblje tam okrog milijona in pol. Na tem območju se predvideva neko vozlišče. V 

preteklosti je že bila izdelana idejno zasnovo za most Pungart, skupaj s parkiriščem in z Gorenjskimi elektrarnami 

se občina pogovarja na lokaciji Standard, bi bistveno pripomogli k revitalizaciji in odprtju mestnega središča. 

 

2. Evstahij Drmota:  

- Opozoril je, da je potrebno pri pripravi razpisa za obnove cest, mostov, biti previden in zahtevati reference 

izvajalcev. Pri kranjski severni obvoznici mimo Savskega otoka je po enem letu vozišče v stanju pred sanacijo 

in je potrebno obnoviti voziščne površine. 

 

Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj, je povedal da je most med železniško postajo in Jelenovim klancem 

občinska cesta. Občina je razpisala razpis in so reference vključene. Most čez Savski otok je državna cesta in v 

pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina je že na to opozorila direkcijo.  

 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, je povedal, da je bila tema o tujcih sprožena pri obisku Vlade RS na 

Gorenjskem. Opozorilo je šlo na temo problematike v šolah. Izpostavil je primer in sicer, dva oddelka v prvem 

razredu, skupaj približno 46 učencev, od tega jih je 28 tuje govorečih, neslovenskih. Predsednik Vlade RS je 

povedal, da bodo pač to poskušali rešiti, da imajo podobne probleme skoraj povsod po Sloveniji. Pritisk je pa zelo 

velik s strani delodajalcev, saj so strošek delodajalca samo prispevki in davki, vse ostalo je breme sociale, CSD in 

teh dobrodelnih organizacij in to je velik problem.  

 

Irena Dolenc je povedala, da je to problematiko že predstavila na poslanski skupini Nova Slovenija in dejansko so 

zainteresirani za spremembo zakonodajo. Z vodjo Urada za družbene dejavnosti bosta pripravili gradivo za 

sprejem na mestnem svetu in takrat upa na podporo. 

 

3. Dr. Andreja Valič Zver:  

- Opozorila je na dva prometna problema. Mimo hiše na Cesti Staneta Žagarja 39 se pločnik neha in pešec 

nima kam. V razmislek je predlagala dodatni prehod za pešce. Drugi prometni problem je, da se iz Švabske 

vasi proti bazenu hodijo otroci sankat, kužki vozijo na sprehod, kolesarji, ni pa pločnika ali označenega dela 

cestišča, ki bi jim bil namenjen, pešcem, kolesarjem. Predlagala je, da se ta odsek primerno prometno uredi. 

- Prosila je mestno upravo, da zelo dobro premisli preden bo podpisala kakršno koli pogodbo s Smučarsko 

zvezo Slovenije za upravljanje skakalnice Bauhenk. Objekt je menda dotrajan in potreben obnove. Prosila je 

tudi, da mestna uprava opravi razgovor z Gimnazijo Franceta Prešerna na temo skupne vizije, kako naprej s 

smučarskim skakalnim športom v Kranju.  

- Podala je pobudo za postavitev mizice za šah v Kranju po vzoru tujih držav. To pomeni neka betonska miza 

in dve klopci, kjer lahko mladi, stari, pametni, manj pametni igrajo šah, ki je izjemno pomemben za mentalno 

sposobnost ljudi.  

- Zahvalila se  je Mestni občini Kranj, županu, podžupanu in vsem, ki so se trudili in prispevali, da je bil včeraj 

betonski tetraeder iz časa vojne za Slovenijo postavljen pred vhod naše lepe stavbe. Letos se pač spominjajo 

teh prelomnih časov izpred 30 let, že zaradi prihodnjih generacij je prav, da so podprli postavitev. 

 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, je odgovoril, da je Mestna občina Kranj že imela več sestankov s 

Smučarsko zvezo Slovenije, ker bi radi občini naprtili strošek skakalnice Bauhenk. Pri skakalnici se bo občina borila 

do konca, da ne bo skakalnica postala občinski strošek. Menil je, da je s skakalnico čisto drugače kot z novo 

športno dvorano, ki jo bodo lahko uporabljali vsi. 

Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, je potrdil, da bo zavod postavil dve šahovski mizi.  
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4. Sandra Gazinkovski:  

- Izrazila je nezadovoljstvo z odgovorom na vprašanje glede čiščenja listja in snega po Kranju. Ni rešitev, da se 

zadeva čisti postopoma. Občani Komunalo krepko plačujejo, zato je prosila, da se na tem področju poskusijo 

zadeve urediti oziroma se pozove komunalo, da to uredi.  

- Predstavila je pobudo občanov, ki živijo ob hribčku na Planini 1. Glede na to, da se sneg iz centra mesta čisti 

in odvaža v reko Kokro, predlagajo, da se ta sneg prepelje na hribček na Planini 1. Starši oziroma stanovalci 

se bodo organizirali in ta sneg pripravili na hribčku za sankanje.  

 

5. Bojan Homan:  

- Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Osnovnega zdravstva Gorenjske. Več kot 40 let so v Kranju imeli svojo 

ambulanto za ušesa, nos in grlo, zdaj se je ta ambulanta zaprla in se je preselila v Radovljico in na Jesenice. 

Menil je, da si Kranj s 57 tisoč prebivalci zasluži, da ta ambulanta pride nazaj v Kranj. Ljudje imajo velike 

probleme z zamašenimi ušesi, s pridobitvijo starejši podaljšanja vozniškega izpita, otroci imajo vneta ušesa. 

Apeliral je na občino , da pozove Osnovno zdravstvo Gorenjske, da se ta ambulanta vrne v Kranj.  

- Prosil je, da se za vse prireditve, otvoritve, ki se bodo dogajale v prihodnjem letu svetnike pravočasno 

obvesti. To se pravi, vsaj 10 dni prej pisno ali na mejl. Vse te prireditve, če je le možno, naj se dogajajo v 

popoldanskem času, da se lahko čim več svetnikov in svetnic teh prireditev oziroma dogodkov udeleži.  

 

Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti, je povedala, da žal bolnica Jesenice nima zadosti kadra za 

ambulanto v Kranju. Zaradi kadrovskih primanjkljajev so morali to potezo narediti, da so na enem mestu 

skoncentrirali ORL ambulanto. V Kranju je še vedno in to je privatna s koncesijo, tako da tudi z zamašenimi noski 

v Kranju to sicer opravijo. Občina bo poskušala z bolnico Jesenice najti kompromisno rešitev za vrnitev ambulante 

v Kranj, ampak je vse pogojeno vse bolj s kadrovskimi resursi kot pa s prostorskimi zmožnostmi.  

 

Saša Kristan in Branko Grims sta se strinjala s predlogom svetnika Bojana Homana.  

 
Seja je bila zaključena ob 17.30. 
 
Zapisala: 
Milena Bohinc 
 
 

Matjaž Rakovec 
Župan 

 


