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Z A P I S N I K 

 

 

 

27. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 23. 6. 2021 ob 16.00 uri v sejni sobi 15 

stavbe Mestne občine Kranj z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje virusne okužbe Covid 19. 

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

Navzoče mestne svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Ana Černe, Janez Černe, Irena Dolenc, 

Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Gordana Grobelnik, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Nataša Jenkole, 

Andreja Kert, Saša Kristan, Milan Glamočanin, mag. Branko Grims, Nataša Majcen, Nada Mihajlović, Robert 

Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piškur, Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran 

Stevanović, Albin Traven, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost so opravičili:  Lea Bidovec, Iztok Jenko, Gašper Peterc, dr. Neven Polajnar Boštjan Trilar in dr. 

Andreja Valič Zver. 

 

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, Urša Ilovar – namestnica vodje 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 Ivo Bajec – predsednik Nadzornega odbora – Nadzorni odbor Mestne občine Kranj, 
novinarja Peter Šalamon - Žurnal24 in Simon Šubic - Gorenjski glas, Gregor Aljančič - Jamski laboratorij Tular in 
Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 
 

Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 26 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  

 

Mestni svet je obvestil, da bo danes glasovanje potekalo na podlagi 59. člena Poslovnika MS, in sicer z 

dvigovanjem rok. Razprava bo potekala za govorniškim odrom. 

mailto:mok@kranj.si
http://www.kranj.si/
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Na mizo so prejeli: poročilo o izvršitvi sklepov 26. seje, seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, 

amandma k 5. točki Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj, za 7. točko - 

Dopolnitev pogodbe javno zasebno partnerstvo Človeška ribica v Kranju in dva odgovora na svetniški vprašanji. 

Gradivo so obravnavali tudi na Sosvetu za krajevne skupnosti. V ponedeljek, 21. 6. 2021 smo vam po elektronski 

pošti poslali predlog Statutarno pravne komisije k obveznim razlagam in stališče do pripomb k premoženjski 

zadevi 3. G. ter sklep, kot je bil razgrnjen s prilogami, ki bodo objavljene v Uradnem listu. 

 

Župan Matjaž Rakovec je svetnice in svetnike povabil na dvig nove zastave Mestne občine Kranj, ki bo na dan seje 

ob 19.00 na Maistrovem trgu in na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti ob 20.00 uri v Letnem gledališču 

Khiselstein.  

 

Predlagatelj, župan Matjaž Rakovec, je umaknil 6. točko dnevnega reda, zaradi neodziva ZVKD-ja in Slovenskih 

železnic pri izdaji mnenj k dopolnjenemu predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja 

KR SA 4 (Kolodvor). Ostale točke dnevnega reda se smiselno preštevilčijo.  

 

Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je nato dal na glasovanje sledeči 

 

DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev zapisnika 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 26. 5. 2021 in poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve  
4. Odlok o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj - predlog 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Kranj – predlog 
6. Potrditev Pogodbe o statusnem javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Človeška ribica v Kranju« in Akta 

o ustanovitvi Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj 

7. Obvezna razlaga 2. točke 35. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) 

8. Obvezna razlaga klasifikacije objektov glede na namen njihove uporabe na območjih izven karejev urejanja 
z Odlokom o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja 

9. Stanovanjski program 
10. Sklep o načinu priprave in določitvi višine sredstev participativnega proračuna v Mestni občini Kranj za leto 

2022 in 2023  
11. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 26. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 26. 5. 2021 IN POROČILA 

O IZVRŠITVI SKLEPOV 

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal Mirko Tavčar, vodja Sektorja za 

finance in splošne zadeve. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 26. 5. 2021 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
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2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. IMENOVANJE NAMESTNICE PREDSEDNIKA 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 naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Mestni svet Mestne občine Kranj razreši Heleno Miklavčič z mesta namestnice predsednika volilne komisije 

Mestne občine Kranj. 

2. Za namestnico predsednika volilne komisije Mestne občine Kranj se imenuje Sabina Traven. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu in velja do izteka mandata dosedanji sestavi volilne 

komisije Mestne občine Kranj 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

B. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA V NADZORNI SVET KOMUNALE KRANJ, JAVNO PODJETJE, 

D.O.O. 

 

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

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Mestni svet Mestne občine Kranj razreši Gregorja Tomše kot predstavnika ustanoviteljice, Mestne občine 

Kranj v Nadzornem svetu Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. 

2. V Nadzorni svet Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. se kot nadomestnega predstavnika ustanoviteljice, 

Mestne občine Kranj imenuje Bojan Homan.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata dosedanji 

sestavi Nadzornega sveta Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

C. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA ŠOLSKI CENTER KRANJ 

 

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

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Mestni svet Mestne občine Kranj razreši Ireno Dolenc kot predstavnico Mestne občine Kranj v Svetu zavoda 

Šolski center Kranj.  

2. V Svet zavoda Šolski center Kranj se kot nadomestno predstavnico Mestne občine Kranj imenuje Vlasta 

Sagadin. 
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Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata dosedanji 

sestavi Sveta zavoda Šolski center Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

D. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA PREŠERNOVO GLEDALIŠČE 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:  

 

Za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Prešernovo gledališče Kranj imenujejo: Ana 

Černe, Joško Koporec, Peter Šalamon in Mag. Drago Štefe. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
a. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI PARC. ŠT. 796, 797, 809/2, 815, 816, 814/2, 817, 

818/2 IN 819/3, K.O. 2124 – HRASTJE 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za splošne in kadrovske zadeve.  
 
Stališča komisij: 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija 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 in 3. C Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 

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 na nepremičnini 796, 797, 809/2, 815, 816, 814/2, 817, 
818/2 in 819/3, k.o. 2124 – Hrastje.  
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 
b. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI PARC. ŠT. 739/1, 739/3 IN 740/2, K.O. 2103 – 

PREDOSLJE IN PARC. ŠT. 684/2, 687 IN 701, K.O. 2104 – SUHA 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za splošne in kadrovske zadeve.  
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Stališča komisij: 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija 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 in 3. C Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 

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 na nepremičnini parc. št. 739/1, 739/3 in 740/2, k.o. 2103 
– Predoslje in parc. št. 684/2, 687 in 701, k.o. 2104 – Suha.  
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 
c. IZBRIS ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2135 DRULOVKA PARCELA 

78/16 (ID 7169915) 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za splošne in kadrovske zadeve.  
 
Stališča komisij: 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija 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 in 3. C Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 

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 na nepremičnine katastrska občina 2135 DRULOVKA 
parcela 78/16 (ID 7169915). 
 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 

 

d. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 -  
DOPOLNITEV 

 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za splošne in kadrovske zadeve.  
 
Stališča komisij: 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkama 
3. D in 3. E Premoženjskih zadev in se z njima strinjajo. 

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 2021.  
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
e. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 -  

DOPOLNITEV 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za splošne in kadrovske zadeve.  
 
Stališča komisij: 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkama 
3. D in 3. E Premoženjskih zadev in se z njima strinjajo. 

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 pridobivanja z nepremičnim premoženjem Mestne občin e Kranj za leto 2021. 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
f. PREDLOG ODPRTJA NOVEGA NRP DOZIDAVA OŠ HELENE PUHAR KRANJ IN PRERAZPOREDITEV SREDSTEV 

ZA IZVEDBO 
 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij: 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega odprtja novega 

projekta: Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj in se z njo strinjajo. 

Po krajši razpravi podžupana Janeza Černe, je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
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V proračun Mestne občine Kranj za leto 2021 se uvrsti nov projekt Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj in opravijo 
prerazporeditve:  
Na NRP Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj, proračunsko postavko 111001 Investicije in invest. transfer-
izobraževanje, konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija se prerazporedi 34.000,00 EUR, konto 
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije se prerazporedi 3.000,00 EUR, skupaj 37.000,00 EUR 
Iz 
NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica, proračunske postavke: 121001 Investicije in invest. transfer, podkonto 
420401 Novogradnje, v višini 37.000,00 EUR.  
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
g. SKLEP O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI ZA ODKUP OZIROMA RAZLASTITEV NEPREMIČNIN POTREBNIH ZA 

IZVEDBO REKONSTRUKCIJE LOKALNE CESTE LC 183241 KRANJ-HRASTJE 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za splošne in kadrovske zadeve.  
 
Stališča komisij: 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Sklepa o ugotovitvi 
javne koristi za odkup oz. razlastitev nepremičnin potrebnih za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste LC 183241 
Kranj Hrastje. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se sklep o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin potrebnih za rekonstrukcijo 
lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje. 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
4. ODLOK O KRITERIJIH IN MERILIH ZA FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ – 

PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podala Tatjana Kocijančič, vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti. 
 
Stališča komisij: 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s predlaganim Odlokom o kriterijih in merilih 
za financiranje krajevnih skupnosti v MO Kranj - predlog.  
 
Po krajši razpravi svetnika Tomaža Ogrisa je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.  
 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH MESTNE OBČINE KRANJ – PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podala Tatjana Kocijančič, vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti. 
 
Stališča komisij: 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 
Komisija za nagrade in priznanja: 
Komisija za nagrade in priznanja vztraja na predlogu, da v 3. členu Odloka pobude za podelitev priznanj lahko 
dajo tudi »fizične osebe«. Komisija predlaga županu, da predlog povzame z amandmajem in ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
1. Sprejme se predlagani amandma k 1. členu predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

priznanjih v Mestni občini Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj s sprejetim 

amandmajem.  
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
 
6. POTRDITEV POGODBE O STATUSNEM JAVNO – ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT »ČLOVEŠKA 

RIBICA V KRANJU« IN AKTA O USTANOVITVI ZAVODA JAMSKI LABORATORIJ TULAR, KRANJ 

 

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

 

V krajši razpravi so sodelovali svetnik Branko Grims, vodja urada Marko Čehovin in direktor Zavoda za turizem 

in kulturo Kranj Klemen Malovrh. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Potrdita se Pogodba o statusnem javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Človeška ribica v Kranju« in Akt o 
ustanovitvi Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj (čistopis besedila) v predlaganem besedilu.  
 
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 
 
7. OBVEZNA RAZLAGA 2. TOČKE 35. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 6/2 (STANOVANJSKA SOSESKA OB SAVI) 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij:  
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija soglasno (3 ZA) predlaga naslednje besedilo obvezne razlage obvezne razlage 35. 
člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska 
soseska ob Savi) (Uradni list RS, št. 64/18). 
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Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  
Komisija se je seznanila z Obvezno razlago 2. točke 35. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi). 

Razpravljal je svetnik Bojan Homan.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Obvezna razlaga 35. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 
6/2 (Stanovanjska soseska ob Savi). 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
 
8. OBVEZNA RAZLAGA KLASIFIKACIJE OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN NJIHOVE UPORABE NA OBMOČJIH IZVEN 

KAREJEV UREJANJA Z ODLOKOM O ZAZIDALNEM NAČRTU REVITALIZACIJE STAREGA MESTNEGA JEDRA 
KRANJA 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija:  
Statutarno pravna komisija soglasno (3 ZA) predlaga naslednje besedilo obvezne razlage klasifikacije objektov 
glede na namen njihove uporabe na območjih izven karejev urejanja z Odlokom 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 klasifikacije objektov glede na namen njihove uporabe na območjih 

izven karejev urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Obvezna razlaga klasifikacije objektov glede na namen njihove uporabe na območjih izven karejev 
urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranj.  
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
 
9. STANOVANJSKI PROGRAM MESTNE OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE 2021 – 2026 
 
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 s predlaganim sklepom pod točko Stanovanjski 
program Mestne občine Kranj za obdobje 2021-2026.  
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Stanovanjska komisija: 

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

V razpravi so sodelovali: Janez Černe, Irena Dolenc, Igor Velov, Janez Ziherl, Bojan Homan in Mateja Koprivec.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Stanovanjski program Mestne občine Kranj za obdobje 2021-2026 – 
osnutek. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
 
 
10. SKLEP O NAČINU PRIPRAVE IN DOLOČITVI VIŠINE SREDSTEV PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA V MESTNI 

OBČINI KRANJ ZA LETO 2022 IN 2023  
 
Uvodno poročilo je podala Tatjana Kocijančič, vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti. 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija je sklep obravnavala že na predhodni seji in na njegovo besedilo ni imela pripomb. 
 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s predlaganim Sklepom o načinu priprave in 
določitvi višine sredstev participativnega proračuna MO Kranj za leto  2022 in 2023. 
 
V razpravi so sodelovali: Irena Dolenc, Tatjana Kocijančič, Igor Velov in Branko Grims. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
1. Sprejme se Sklep o načinu priprave in določitvi višine sredstev participativnega proračuna v Mestni občini 

Kranj za leto 2022 in 2023.  

2. O vseh aktivnostih oziroma sestankih v zvezi s participativnim proračunom se sproti obvešča vse svetniške 

skupine, zastopane v Mestnem svetu Mestne občine Kranj.  

3. Pred dokončno odločitvijo o delitvi sredstev, se s tem seznani tudi Mestni svet Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 

 

 

11. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Saša Kristan:  

- S strani občinske uprave je prejela odgovor na vprašanje o prepovedi vožnje od Prisojne ulice do Poti na 

Jošta, da je na Mestno občino Kranj prišla pobuda krajanov Stražišča, ki so zaprosili za omejitev motornega 

prometa na tej cesti. Obrazložitev pobude je, da navedeno cesto namreč veliko voznikov uporablja kot 

bližnjico do izhodišča na Svetega Jošta, s čimer se poslabšuje prometna varnost in kakovost bivanja 

prebivalcem na delu Prisojne ulice in Poti na Jošta. 
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- Pred časom je že opozorila, da se tudi po Trojarjevi ulici, kjer je omejitev 30 km/h, se vozi zelo hitro, kljub 

opozorilom, da so otroci na cesti, sprehajalci. Takrat je predlagala, da bi se izvedla meritev prometa in hitrosti 

ter posledično postavili ležeči policaji za umiritev prometa. Želela je, da se njen predlog prouči.  

- Vprašala je, kdo opravlja košnjo na brežini nad Gaštejskim klancem. Prosila je, da se to uredi.  

- Glede na to, da je jutri praznovanje 30 letnice samostojne Slovenije, je predlagala, da se ob dvigu nove 

Kranjske zastave, dvigne tudi Slovenska zastava.  

 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet, je povedal, da je večina prebivalcev 

Prisojne ulice podpisalo predlog za novo prometno signalizacijo. Promet naj bi se res znižal, še vedno pa je 

potreben nadzor. Glede Trojarjeve je povedal, da bodo zadevo preučili. Pobudo za košnjo brežine 

Gaštejskega klanca bo Mestna občina Kranj posredovala Direkciji RS za infrastrukturo. 

 

2. Mag. Igor Velov:  

- Predlagal je, da se za septembrsko sejo Mestnega sveta po hitrem postopku pripravi sprememba Pravilnika 

o sredstvih za delo svetniških skupin. Razlog je predvsem v tem, da svetniške skupine ne morejo vključiti 

stroška parkirnine. Ta strošek je eden izmed najbolj upravičenih, saj svetniške skupine porabijo nemalo 

sredstev za to. 

- Predlagal je, da se uredi signalizacija (prometni znaki in označevanje z modrimi črtami) na modrih conah za 

parkiranje. Prosil je za čim prejšnji odgovor, kaj se je naredilo v smislu prijaznega pristopa do parkiranja v 

Kranju.  

- Vprašal je, kaj se dogaja na tržnici na Planini?  

- Pred časom je predlagal, da bi Krskolesom nadgradili s trokolesnikom. Glede na komunikacijo z vodjem Urada 

za gospodarske dejavnosti in promet je menil, da je verjetno prišlo do nesporazuma. Razložil je, da je njegov 

predlog vsaj dva tricikla, ki bi bila na voljo gibalno oviranim osebam na avtobusni postaji, v bližini doma 

upokojencev in Zavoda Korak.  

 

3. Irena Dolenc: 

- Opozorila je, da v bližini Osnovne šole Stražišče in po okolici Kranja problem razraščanje japonskega dresnika. 

Vprašala je, na koga se lahko šola obrne.  

 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet, je predlagal, da se OŠ Stražišče obrne na 

podjetje Flora, koncesionarja. V pogodbi ima koncesionar tudi obveznost odstranjevanja invazivnih rastlin. 

Občina dela na inovativnih metodah, kako občane seznaniti kaj so invazivne rastlin in da obrez teh rastlin ne 

sodi v gozd. 

 

4. Lea Zupan:  

- Mestna občina Kranj je lastnica parkirnih prostorov okoli blokov na Valjavčevi ulici, zato je želela opozoriti 

na problem, da se je zadnje čase začelo pojavljati ogromno vandalizma na avtomobilih. Resnično je ogromen 

problem parkiranje na Valjavčevi, kot tudi v Šorlijevem naselju, se je pričelo od prebadanja pnevmatik do 

trganja brisalcev na določenih predelih, kjer niso osvetljeni parkirni prostori. Vse, ki imajo oškodovane 

avtomobile, prosijo, da se obrnejo na Policijsko postajo Kranj, da te zadeve prijavijo.  

 

5. Bojan Homan:  

- Prejel je vprašanje iz Stražišča, da se želi prestaviti kmetijo Pr Jenk, lastnika Janeza Križnarja in, da so tu velike 

težave. Želel je pojasnilo in ponudil pomoč na tem področju. 

- Projekt Gorki je občina uspešno zaključila z enim grehom, ki si ga morajo vsi pripisati. To je slaba izvedba 

jaškov, ki se konstantno posedajo. V razmislek pri projektiranju, ne bi smeli dati kanalizacije v cesto, ampak 

v pločnik in ob strani. 
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Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je povedal, da problematika Križnarja in pridobivanja gradbenega 

dovoljenja je občini znana. Z investitorjem smo šli skupaj na Upravno enoto Kranj. Razlog je v tem, da želijo biti 

nekateri stranke v postopku in so zamudili rok, se pritožili na Upravno enoto. Zadeva je šla v odločanje v Ljubljano 

na 2. stopnjo, ki je ugotovila, da bi jih morali vključiti kot stranke v postopek. Postopek se odvija na 1. stopnji na 

Upravni enoti Kranj. Župan jih je prosil za pospešitev postopka, da bi ta kmet čim prej dobil gradbeno dovoljenje. 

Pripombe sosedov so v smeri smradu in ropota, kar ne zadrži možnosti gradnje teh objektov. To območje 

dovoljuje gradnjo kmetijskih objektov. Predvideva, da bo ukrep zmanjšanja emisij, ki bi lahko prizadel kmeta, ne 

pa prepoved gradnje.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.40.  

 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 

 

 

 

         


