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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

34. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 13. 4. 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, Gordana Grobelnik, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Iztok 

Jenko, Nataša Jenkole, Andreja Kert, Saša Kristan, Milan Glamočanin, mag. Branko Grims, Nataša Majcen, Nada 

Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris, Ana Pavlovski, Gašper Peterc, Damjana Piškur, dr. Neven Polajnar, 

Jožef Rozman, Albin Traven, Boštjan Trilar, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Manja Zorko in  Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: Nada Sredojević, Zoran Stevanović 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, 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, Marjana Eržen – notranja revizorka v Skupni službi notranje revizije, 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: član Nadzornega odbora Dušan Josevski, novinarji: Simon Šubic – Gorenjski glas, 

Peter Šalamon – Žurnal 24,  Petra Mlakar – Dnevnik, Maja Tekavec – Radio Gorenc. Pri točki Seznanitev s 

podružnično šolo Primskovo sta bila prisotna Andrejka Dobre, učiteljica in Klemen Markelj, ravnatelj Osnovne 

šole Janeza Puharja Kranj Center. Pri zadnji točki dnevnega reda je bila prisotna direktorica Zdravstvenega 

doma, doktorica Lili Gantar Žura. 
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Mestnemu svetu sta bila danes dne 13. 4. 2022 na mizo posredovana poročilo o izvršitvi sklepov 32. seje MS in 

seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami. Gradivo je v ponedeljek, 11. 4. 2022, obravnaval tudi 

Sosvet za KS, ni bilo pripomb. K točki Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v 

Mestni občini Kranj so posredovani amandmaji na podlagi pripomb Statutarno pravne komisije, predlog 

pravilnika je bil obravnavan na kolegiju svetniških skupin 4. 4. 2022. Z dnevnega reda se umakne točka 2. 

Kadrovske zadeve, ker nimamo nobene zadeve. Ostale točke dnevnega reda se preštevilčijo. 

 

Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je predlagal, da se na dnevni red dodatno uvrsti kot 9. točka  Obvezna 

razlaga 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra, ki ga je podala 

Statutarno pravna komisija. Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji  

SKLEP:  

Na dnevni red se kot nova 9. točka uvrsti Obvezna razlaga določb 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu 

revitalizacije starega mestnega jedra Kranj glede dopustnih posegov na območju mestnega jedra. 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 4 NISO GLASOVALI). 

Obvestil je mestni svet, da bo v skladu s 129. členom Poslovnika, v kolikor ne bo vsebinskih pripomb, predlagal 

sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj po 

skrajšanem postopku.  

Razprave na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednji 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 9. 3. 2022 ter poročila o izvršitvi 
sklepov 

2. Premoženjske zadeve  
3. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj – osnutek 

- predlog za skrajšani postopek 
5. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce - 

predlog 
6. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin – 

predlog 
7. Soglasje o začetku postopkov za uvedbo namakalnega sistema Sorško polje 

8. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne občine 
Kranj 

9. Obvezna razlaga določb 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranj 
glede dopustnih posegov na območju mestnega jedra 

10. Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni občini v letu 2021 in redna delovna uspešnost ravnateljev oz. 
direktorjev javnih zavodov 

11. Predlog za spremembo zakonodaje s področja izobraževanja – nadaljevanje obravnave 
12. Seznanitev s podružnično šolo Primskovo, pobudnica svetnica Lea Bidovec 
13. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 33. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 9. 3. 2022 IN POROČILA 

O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 9. 3. 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 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 9. 3. 2022 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

2. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Izbris zaznambe javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1300/21 (ID 

7120667) 

 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.  
 
Stališča komisij: 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 3. A 
Premoženjskih zadev in se z njim strinjajo. 

Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija nima pripomb k predlaganemu besedilu premoženjskih zadev. 
 

Komisija 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 nepremičnine katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 
1300/21 (ID 7120667). 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

 

 

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

 

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

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
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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. 

Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija nima pripomb k predlaganemu besedilu premoženjskih zadev. 
 

Komisija 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 dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2022. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 

 

 

C. Prerazporeditev sredstev 

 

Uvodno poročilo je podal Tomaž Lanišek, vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte. 

 

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. 

 
Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija nima pripomb k predlaganemu besedilu premoženjskih zadev. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

 

V razpravi so sodelovali: Irena Dolenc, Andreja Kert in Tomaž Lanišek.  

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov v letu 2022 

v naslednji vsebini: 

1. 
iz NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest, podkonta 420402 Rekonstrukcije in adaptacije, v višini 20.000 EUR, PP 231003 Cestna 
razsvetljava-investicije, podkonta 420401 Novogradnje, v višini 10.000 EUR, PP 231007 Oskrba z vodo-investicije 
in invest. transfer, podkonta 420401 Novogradnje, v višini 40.000 EUR in PP 231101 Taksa za obremenjevanje 
vode, podkonta 420401 Novogradnje, v višini 80.000 EUR, v skupni višini 150.000 EUR; 
iz NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
podkonta 420600 Nakup zemljišč, v višini 250.000 EUR; 
na NRP 40320001 Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj, PP 170403 Razvoj malega gospodarstva, podkonta 
420204 Nakup drugega pohištva, v višini 400.000 EUR.  
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2. 
iz NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
podkonta 420600 Nakup zemljišč, v višini 145.000 EUR; 
na NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, PP 231007 Oskrba z vodo-investicije in 
invest. transfer, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 145.000 EUR. 
 

3.            

iz NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje, PP 141001 Šport – investicije in investicijski transfer, podkonta 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, v višini 30.000 EUR; 
na NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč, PP 221002 Urejanje cestnega prometa - investicije, podkonta 
420401 Novogradnje, v višini 30.000 EUR. 
 
4.           
iz NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
podkonta 420600 Nakup zemljišč, v višini 620.000 EUR; 
na NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12, podNRP 40619131 P7: Obstoječe omrežje Koroška cesta-
Železniška postaja Kranj, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 620.000 EUR; 
 

5.            
iz NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje, PP 141001 Šport – investicije in investicijski transfer, podkonta 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, v višini 80.000 EUR; 
na NRP 40621041 Avtobusna postajališča, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,  
podkonta 420401 Novogradnje, v višini 80.000 EUR. 
 
6.  
iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo 
preko Kokre na relaciji IBI- športni park, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, v višini 26.895 EUR; 
iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621022 P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo 
preko Save od Jame do Prebačevega, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 
420401 Novogradnje, v višini 10.000 EUR, podkonta 420600 Nakup zemljišč, v višini 8.813 EUR, podkonta 420804 
Načrti in druga projektna dokumentacija, v višini 30.000 EUR, v skupni v višini 48.813 EUR;  
iz NRP 40720041 Plezalni center Zlato polje, PP 141001 Šport – investicije in investicijski transfer, podkonta  
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, v višini 124.292 EUR; 
na NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, PP 111001 Investicije in investicijski transfer -
izobraževanje, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 200.000 EUR 
 
7.  
iz NRP 40621084 Kolesarska povezava Zarica, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
podkonta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, v višini 1.000 EUR, podkonta 402113 Geodetske 
storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, v višini 1.900 EUR, podkonta 420401 Novogradnje, v višini 
2.000 EUR, podkonta 420600 Nakup zemljišč, v višini 25.000 EUR, podkonta 420801 Investicijski nadzor, v višini 
1.000 EUR, podkonta 420802 Investicijski inženiring, v višini 1.000 EUR,  
podkonta 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 10.000 EUR, podkonta 420899 Plačila drugih 
storitev in dokumentacije, v višini 185 EUR, v skupni višini 42.085 EUR; 
iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce preko 
Kokre na relaciji IBI- športni park, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 402006 
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, v višini 51.515 EUR, podkonto 420401 Novogradnje, v višini 2.400 
EUR, podkonta 420801 Investicijski nadzor, višini 200 EUR, podkonta 420802 Investicijski inženiring, v višini 200 
EUR, podkonta 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, v višini 1.500 EUR, podkonta 420899 Plačila 
drugih sredstev in dokumentacije, v višini 100 EUR, v skupni višini 55.915 EUR; 
 
na NRP 40721014 Vzdrževanje šol, PP111001 Investicije in investicijski transfer -izobraževanje, podkonta 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 98.000 EUR. 
 



6 

 

8.  
iz NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, PP 221001 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja občinskih, podkonta  420801 Investicijski nadzor, v višini 15.000 EUR in podkonta 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 39.292 EUR, v skupni višini 54.292 EUR; 
iz NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
podkonta 420600 Nakup zemljišč, v višini 65.708 EUR; 
na PP 180206 Prostorsko načrtovanje – prostorski akti, podkonta 402199 Drugi posebni material in storitve v 
znesku 120.000 EUR. 
 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

 

3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve.  

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Zaključnega računa 
proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. 

Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija nima pripomb k predlaganemu besedilu.   
 

Stanovanjska komisija:  

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

 

Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila z zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. 
 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine 
Kranj za leto 2021.    
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. 
 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z Zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. 
 

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

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021. 
2. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta pridobivanja 

nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2021. 
3. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2021. 
4. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega programa prodaje občinskega 

finančnega premoženja Metne občine Kranj za leto 2021. 
5. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji načrta razpolaganja s premičnim 

premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2021. 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
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4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V MESTNI OBČINI 

KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija nima pripomb k predlaganemu besedilu in se strinja s predlogom za skrajšani 
postopek.   
 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

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

Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj-osnutek – predlog za skrajšani postopek. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 
občini Kranj. 
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 
občini Kranj.  
 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj se sprejme 
po skrajšanem postopku.  

3. Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 
občini Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

5. ODREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRNIH CON IN 
OBMOČIJ ZA PEŠCE – PREDLOG 

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

 

Stališča komisij: 

 
Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija nima pripomb k predlaganemu besedilu.   
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe 
o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkirnih con in 
območij za pešce. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za 
pešce.  
 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 
 
 
6. ODREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ PARKIRANJA, TAKS IN 

CEN PARKIRNIN – PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, vodja Oddelka za promet v Uradu za gospodarske dejavnosti in promet. 

 

Stališča komisij: 

Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija nima pripomb k predlaganemu besedilu.   
 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odredbe o spremembah in 
dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in 
cen parkirnin.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje 

 

SKLEPE: 

 

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

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

7. SOGLASJE O ZAČETKU POSTOPKOV ZA UVEDBO NAMAKALNEGA SISTEMA SORŠKO POLJE 

 
Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet.  
 
Stališče komisije:  
 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo soglaša, da mestna uprava prične s postopki za uvedbo 

namakalnega sistema Sorško polje.   

V razpravi so sodelovali: Manja Zorko, Tomaž Ogris, mag. Igor Velov in Marko Čehovin.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
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Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša, da mestna uprava prične s postopki za uvedbo namakalnega sistema 
Sorško polje.  

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 
8. PRAVILNIK O SREDSTVIH ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podala Katja Štruc, vodja Kabineta župana. Predstavila je tudi amandmaje, ki jih na predlog 
Statutarno pravne komisije pripravil predlagatelj.  
 
Stališča komisij: 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Pravilnika o sredstvih 
za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne občine Kranj. 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se v predlogu pravilnika: 
- prvi odstavek 9. člena zapiše na bolj vsebinsko odprt način, ki bo upošteval spremenljivost tržnih razmer 

v zvezi z najemom prostorov in hkrati omogočal enakopravno obravnavo svetniške skupine in 
posameznega svetnika; 

- v drugi alineji 14. člena pred prvo vejico vstavi besedilo »za vsakega člana svetniške skupine oz. 
samostojnega svetnika«; 

- v 16. členu črta besedilo za letnico 2022. 
 
V razpravi so sodelovali: mag. Igor Velov, mag. Branko Grims, Mirko Tavčar, Janez Černe, Bojan Homan, 
Marjana Eržen, Saša Kristan in Matjaž Rakovec.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, na predlog svetnika mag. Branka Grimsa na 
glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Odločanje o 8. točki dnevnega reda: Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov 
mestnega sveta Mestne občine Kranj se prestavi  na eno naslednjih sej. Pred končnim odločanjem se opravi 
usklajevanje vseh svetniških skupin, tako da se o predlaganih rešitvah doseže kar najvišje 
 
Sklep ni bil sprejet (27 PRISOTNIH: 5 ZA, 19 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 
 
Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je dal na glasovanje naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se predlagani amandma k 9. členu predloga Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in 

samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Kranj. 

 

        Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA).  

 

2. Sprejme se predlagani amandma k 14. členu predloga Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in 

samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Kranj. 

 

        Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL).  
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3. Sprejme se predlagani amandma k 16. členu predloga Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in 

samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Kranj. 

 

        Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA).  

 

4. Sprejme se Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne 
občine Kranj s sprejetimi amandmaji.  

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

 
 
 
9. OBVEZNA RAZLAGA DOLOČB 2. IN 3. ČLENA ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU REVITALIZACIJE STAREGA 

MESTNEGA JEDRA KRANJ GLEDE DOPUSTNIH POSEGOV NA OBMOČJU MESTNEGA JEDRA 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij:  
Statutarno pravna komisija predlaga besedilo obvezne razlage 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu 
revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/83, Uradni list RS, št. 48/08 – 
obvezna razlaga, 116/08 in 53/11). 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Obvezno razlago določb 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega 
mestnega jedra Kranja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Obvezna razlaga določb 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega 
jedra v Kranju.  
 
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 
 
 
 
10. POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI V LETU 2021 IN REDNA DELOVNA USPEŠNOST 

RAVNATELJEV OZ. DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s vsebino predlaganih sklepov pod točko 
Poslovanje javnih zavodov in redna delovna uspešnost ravnateljev/direktorjev. 

Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila s poslovnimi rezultati javnih zavodov v MO Kranj v letu 2021 in redno delovno uspešnostjo 
ravnateljev oziroma direktorjev javnih zavodov. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s poslovanjem javnih zavodov MOK za leto 2021 

in redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov, ki sodita na področji dela komisije.  
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s Poslovanjem javnih zavodov MOK za leto 2021 in redno delovno uspešnostjo ravnateljev 
oz. direktorjev javnih zavodov. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2021, katerih 

ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj. 
2. Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v 

letu 2021 v javnih zavodih: Gorenjski muzej v višini 46.191 €, Prešernovo gledališče Kranj v višini 20.762 €, 
Mestna knjižnica Kranj v višini 18.937 €, Zavod za šport Kranj v višini 33.812 €, Kranjski vrtci v višini 59.958 
€, Glasbena šola Kranj v višini 85.230 €, Zavod za turizem in kulturo Kranj v višini  32.325 €, Lokalna 
energetska agencija Gorenjske v višini 26.593 € in Gasilsko reševalna služba Kranj v višini 4.746 € ter Ljudska 
univerza Kranj v višini 35.150 € . 

3. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s predlagano redno delovno uspešnostjo za obdobje januar - 
december 2021 direktorice javnega zavoda Gorenjske lekarne. 

4. Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano redno delovno uspešnostjo za obdobje januar - 
december 2021, in sicer ravnateljev vrtcev in osnovnih šol ter direktorjev javnih zavodov: Osnovno zdravstvo 
Gorenjske, Gorenjski muzej, Prešernovo gledališče Kranj, Gasilsko reševalna služba Kranj, Ljudska univerza 
Kranj, Glasbena šola Kranj, Mestna knjižnica Kranj in Lokalna energetska agencija Gorenjske. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL).  

 
 
 
11. PREDLOG ZA SPREMEMBO ZAKONODAJE S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA – NADALJEVANJE OBRAVNAVE 
 
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 Predlogom za spremembo zakonodaje s področja izobraževanja. 
 
V razpravi so sodelovali: Andreja Kert, Tanja Hrovat, Irena Dolenc, mag. Igor Velov, Ana Černe, mag. Branko 
Grims.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da je vključevanje otrok tujcev brez predznanja slovenščine v 

redni šolski sistem neustrezno, zato je nujno potrebna ustrezna sprememba zakonodaje, ki ureja to področje 
(Zakon o osnovni šoli, Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, podzakonski 
akti, Zakon o vrtcih…).  

2. Mestni svet Mestne občine Kranj predlaga Vladi RS, da v najkrajšem možnem času pripravi v prejšnji točki 
predlagane spremembe, s ciljem, da bodo le-te začele veljati najkasneje pred vpisom v šolsko leto 
2023/2024. 

3. Ker gradivo obravnava možne rešitve situacije, se hkrati s sklepi Vladi RS predloži tudi podrobnejšo 
obrazložitev predloga. 

  
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 20 ZA, 2 PROTI, 5 NI GLASOVALO).  
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12. SEZNANITEV S PODRUŽNIČNO ŠOLO PRIMSKOVO, POBUDNICA SVETNICA LEA BIDOVEC 
 

Uvodno poročilo so podali svetnica Lea Bidovec, učiteljica OŠ Janeza Puharja Kranj Center Andreja Dobre in vršilec 

dolžnosti ravnatelja Klemen Markelj.  

 

S stališča Mestne občine Kranj je situacijo pojasnila Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališče komisije:  

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila s pobudo podružnične šole Primskovo, ki jo je podala svetnica Lea Bidovec. 
 

V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, mag. Branko Grims, Tanja Hrovat, Irena Dolenc, Lea Bidovec.  

 

Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 

 

 

 

13. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Irena Dolenc: 

- Med obravnavo točke Premoženjske zadeve je predlagala, da mestna uprava na naslednji seji seznani 

svetnike o tem, kateri projekti v letošnjem letu ne bodo realizirani, kje so težave in zakaj bodo letos 

realizirani projekti toliko dražji. 

- Med obravnavo točke Seznanitev s podružnično šolo Primskovo je izrazila podporo pristopu postopne 

obnove stavb osnovnih šol, ki ga je predstavila vodja Urada za družbene dejavnosti in dala pobudo, da 

se tudi pri ostalih šolah naredi tak popis del. 

 

2. Sandra Gazinkovski:  

- Predstavila je svoje stališče glede obravnave bolnih otrok v Zdravstvenem domu Kranj. Izrazila je željo, 

da so otroci obravnavani kot odrasli in, da so slišani. Prosila je direktorico Zdravstvenega doma Kranj za 

zagotovilo, da se to ne bi ponovilo in da se najde rešitev v morebitni ponovni epidemiji.  

 

Lili Gantar Žura, direktorica Zdravstvenega doma Kranj, je pojasnila, da je več vidikov pri obravnavi bolnega 

otroka, dežurna ambulanta je zelo nepredvidljiva. Približno 1000 klicev je na dan na ambulanto. Ravno danes so 

imeli ponovni sestanek s pediatri in vsemi udeleženimi. Epidemiološka situacija je še slaba in si ne predstavlja, da 

bi se otroci v ambulanti nalezli dodatne bolezni, kar bi verjetno pomenilo večje komplikacije. Opozorila je na 

prostorsko stisko, ker v domu ni prostorov za infekcijske ambulante, zato so pred domom organizirali zabojnike 

za pregled bolnih otrok. Kako bo v prihodnje z izgradnjo prostorov, ni jasno, ker je Zdravstveni dom Kranj 

prostorsko omejen s cestami. Normativi opredeljenih pacientov na zdravnika so veliki, kaže se tudi pomanjkanje 

družinskih zdravnikov in pediatrov. Otroško primarno zdravstvo bodo glede na vse poskušali čim prej spraviti 

nazaj v notranjost, v otroški dispanzer.  

 

Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti, je poudarila, da si nihče ne želi obravnave v kontejnerjih in 

podobnih provizoričnih zadevah. Če bi bil Covid napovedan, bi občina verjeno ustrezno reagirala. Zdravstveni 

dom Kranj je bil izgrajen v 70ih letih prejšnjega stoletja, ko o Covidu še ni bilo govora. Določene sive cone, so 

postale rdeče, hitro se je bilo treba prilagoditi. Prilagodili so se lahko na ta način, da so bili postavljeni kontejnerji, 

kar se je v tisti situaciji dalo. Dejstvo je, da je na območju zdravstvenega doma sila neugodno stanje, da se res 

nikjer ne da graditi, nadgraditi brez da je zraven pogojeno še s protipotresno zaščito trenutnega zdravstvenega 

doma, ali dozidavo, ki je prostorski akt ne omogoča. Nekaj sej nazaj je mestni svet sprejel lokacijsko preveritev, s 

katero bo omogočena gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki bo stoodstotno financirana s strani države. Kranj 

je kot eden izmed območij, ki te dejavnosti nima in tako se nadejajo, da bodo to investicijo speljali. Intenzivno se 



13 

 

trudijo za realizacijo projekta Severna vrata, kjer bi zagotovili en stolpič za namen zdravstvene dejavnosti. 

Intenzivno se trudijo, da bi na tem področju nekaj naredili in verjame, da jim bo uspelo najti do naslednjega vala 

ustrezno rešitev.  

 

3. Igor Velov: 

- V skladu s 55. členom Zakona o državni upravi obstaja koordinacijski sosvet. Vodi ga načelnik upravne 

enote, sestavlja ga tudi župan ali direktor občinske uprave. Na koordinacijskem sosvetu se obravnavajo 

organizacijske in druge zadeve, vse v želji in v prid uporabnikom storitev. Prosil je župana ali direktorja 

občinske uprave, da v imenu mestnega sveta sporočite, da storitve Upravne enote niso v redu. Vse več 

naših občanov hodi urejati zadeve na druge upravne enote, zato ker pridejo na vrsto in so obravnavani. 

Na določenih oddelkih Upravne enote Kranj se ne da nikogar priklicati. Enostavno ne gre in meni, da je 

treba v imenu občine dati kritiko Upravni enoti Kranj, v imenu in za dobro naših občanov.  

- Zanima ga, kako je z vstopom gibalno oviranih, se pravi invalidov v mestno jedro zato, da obiščejo 

storitve, ki jih potrebujejo v mestnem jedru. Nenazadnje tudi ves čas promoviramo oživitev mestnega 

jedra in življenje v mestnem jedru. 

- Nekaj je investitorjev v mestnem jedru, ki želijo graditi oziroma obnoviti stavbe v mestnem jedru. V 

zadnjem obdobju se srečujejo s težavo, konkretno in verjame, da je s tem župan seznanjen. Ko rabijo 

dostavo z večjimi vozili, so dovolilnice zelo drage. Na primer za eno betonsko hruško, to stane 400 eur. 

Torej več stane dovolilnica, kot je vrednost betona. Menil je, da je treba najti način, ali spodbuditi 

brezplačne dovolilnice za več manjših kamionov. Poudaril je, da je treba dati investitorjem možnost 

servisiranja gradnje v mestnem jedru, na prijaznejši in cenejši način.  

 

4. Lea Bidovec:  

- Opozorila je, da bo potrebno posodobiti table Taxi, ker so še iz leta 2021.  

- Pohvalila je sajenje novih dreves in vprašala, kdaj se bo to zgodilo v starem delu mestnega jedra, ker 

tam res manjka zelenih dreves.  

- Vprašala je, kako kaže s katalogom urbane opreme. Prihaja poletje. Nekateri gostinci razmišljajo o 

prenovi teras in jo zanima, kako je s tem, ker si ne želijo povzročati dvojnih stroškov.  

- Pohvalila je odlično izpeljano akcijo Očistimo Kranj. Sama je čistila v kanjonu Kokre, zato jo zanima, ali 

imajo prebivalci, ki živijo na obrežju Kokre kante za smeti ali je njihova kanta za smeti okno.  

-  

5. Milan Glamočanin:  

- Zelo pozitivno je bil presenečen nad hitro reakcijo mestne uprave in se zahvaljuje za dokončanje oziroma 

popravilo ceste na Mlaki, na Griču, kjer so bili stanovalci po končanem projektu Gorki prikrajšani za 100 

ali nekaj več metrov asfalta 

- Pred enim letom je na aplikaciji Kr povej zaprosil za možnost postavitve ogledala na zavoju na Mlaki, 

čisto gor na Griču, na skrajnem koncu, ko se gre v gozd proti Tenetišam. Vprašal je, ali aplikacija deluje 

in na kakšen način.  

 

Matjaž Rakovec, župan, je odgovoril glede Kr povej in postavitve ogledala na Mlaki, da je že urejeno.  

 

6. Irena Dolenc:  

- Vprašala je, kdaj se bo dokončalo otroško igrišče pri vrtcu Golnik. Iznajdljive vzgojiteljice zdaj sicer 

sprehajajo otroke po vasi, ker nimajo igral, bi se lahko pospešilo to dokončanje otroškega igrišča.  

- Zanima jo je, kar se tiče asfaltiranja cest v Mestni občini Kranj, ali imajo kakšen seznam asfaltiranja cest 

v Mestni občini Kranj oziroma načrt, kakšne prioritete. Zelo veliko se namreč se govori o nedokončani 

ceste v Letenicah. Upa, da se to čim prej izvede.  

- Prejela je pobudo za razširitev in asfaltiranje ceste. Namreč makadamska cesta iz Nemilj v Topole se kar 

precej uporablja. Ni potrebna široka cesta, ker jo že sedaj uporabljajo kolesarji in predlagajo, da se 

asfaltira.  
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- Predlagala je spremembo oziroma dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj. Ob 

dopisnem glasovanju soglasju Mestne občine Kranj za igralnico v Planetu Tuš Kranj se je zavzemala  

stališče, da bi zaradi številnih zapletov pri glasovanju morali dopisno glasovanje ponoviti. Tema igralnica 

v Kranju se je sicer ugodno rešila, a problem nezmožnosti ponovitve dopisnega glasovanja še vedno 

ostaja. Meni, da bi morala biti vsa glasovanja enakopravna. To pomeni, ali na seji ali dopisno, bi morala 

obstajati možnost ponovitve glasovanja, zato je predlagala, da občinska uprava pripravi spremembo 

poslovnika v delu, ki se nanaša na možnost ponovitve glasovanja v primeru dopisne seje.  

- Pohvalila je čudovito spomladansko zasaditev na Slovenskem trgu.  

 

7. Manja Zorko: 

- Zahvalila se je za odgovor na pobudo iz prejšnje seje in tako bo tudi  grafitiranje v ustreznem odloku 

urejeno.  

- Podala je pobudo, ki se tiče urbane kulture. To so spontani ulični nastopi, ki nekako bogatijo mestno 

jedro, vseeno pa občasno prihaja tudi do konfliktov med temi uličnimi glasbeniki,  lastniki lokalov v 

centru mesta in stanovalci. Tega ni zasledila v nobenem občinskem odloku, predvsem ne v odloku o 

javnem redu, da bi imeli kjerkoli regulirano ali urejeno to področje teh uličnih nastopov na teh javnih 

prostorih. Po ostalih občinah imajo to urejeno, Bled celo izdaja posebna dovoljenja na podlagi odloka. 

Daje pobudo, da se to ustrezno uredi in regulira skozi občinski odlok z namenom, da ne bi prihajalo do 

konfliktov.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.50. 
 
 
Zapisala: 
Milena Bohinc 
 
 

Matjaž Rakovec 
Župan 

 

 


