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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

30. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 24. 11. 2021 ob 16.00 uri na daljavo 

preko spletnega orodja Obcine.miteam.si. 

 

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, Nada Sredojević, Zoran Stevanović, Albin Traven, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, Manja 

Zorko in  Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost sta opravičila: Boštjan Trilar 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, 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: članica Nadzornega odbora Jelena Vidovič, novinarji: Tinkara Zupan – STA, Simon Šubic – 

Gorenjski glas, Maja Tekavec – Radio Gorenc, Peter Šalamon – Žurnal 24, Petra Mlakar – Dnevnik ter Miran Šubic. 

Pri 13. točki se je seje udeležil direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh.  

 

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

s tem mestni svet sklepčen.  

mailto:mok@kranj.si
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Mestni svet je obvestil, da bo danes seja potekala na podlagi 179a. člena Poslovnika Mestnega sveta, ki določa 

potek seje na daljavo. Danes, dne 24. 11. 2021, so bila po elektronski pošti posredovana gradiva:  poročilo o 

izvršitvi sklepov 29. seje in 5. dopisne seje MS in seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami. Gradivo 

je v ponedeljek, 22. 11. 2021, obravnaval tudi Sosvet za KS. Ob informaciji o izvedbi seje, vam je bilo k Letnemu 

programu športa za leto 2022 poslano mnenje Športne zveze Kranj in pojasnila Mestne občine Kranj. K 4. točki -  

predlog Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 je posredovana dopolnitev Načrta pridobivanja 

nepremičnega premoženja s tem je popravljan pomota in vključeni manjkajoči parceli za Primskovo, k 7. točki - 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija 

Gorenjske – dopolnitve z upoštevanimi predlogi Statutarno pravne komisije in k 10. točki sprememba sklepa na 

podlagi pripomb Statutarno pravne komisije. 

. 

Na mizo je bila posredovana dodatna kadrovska zadeva, za katero predsedujoči, župan Matjaž Rakovec 

predlaga, da se sprejme sklep o uvrstitvi gradiva na dnevni red.  

Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji  

SKLEP:  

Na dnevni red se uvrsti nova kadrovska zadeva: C. Mnenje h kandidatkam za ravnateljico Osnovne šole Simona 

Jenka Kranj. 

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

V kolikor ne bo pripomb na osnutek Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna 

energetska agencija Gorenjske (LEAG), bo predlagatelj, župan Matjaž Rakovec, v skladu s petim odstavkom 129. 

člena Poslovnika predlagal obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku 

 

Na dnevni red ni bilo razprave, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20. 10. 2021 in zapisnika 5. dopisne 

seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 29. 10. – 2. 11. 2021 ter poročila o izvršitvi sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2022 – predlog 

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2023 – predlog  

6. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj  - predlog 

7. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) – 
osnutek – predlog za skrajšani postopek 

8. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj – 
predlog 

9. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - predlog 

10. Sklep o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje 
11. Analiza o položaju invalidov v Mestni občini Kranj in Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih 

možnosti invalidov v Mestni občini Kranj za obdobje 2022 – 2025 
12. Letni program športa 2022 

13. Akcijski načrt Zelene sheme slovenskega turizma za obdobje 2021-2023 za destinacijo Mestna občina Kranj 

14. Listina o pobratenju Mestne občine Kranj z mestom Zhangjiakou 
15. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 29. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 20. 10. 2021, ZAPISNIKA 

5. DOPISNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 29. 10. – 2. 11. 2021 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov je podal Bor Rozman, direktor Mestne uprave Mestne občine Kranj 

 

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

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20. 10. 2021 in zapisnik 5. dopisne seje 

Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 29. 10. – 2. 11. 2021 ter poročili o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 1 PROTI). 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

 

A. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA POBUDE IN PRITOŽBE 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednja 

 

SKLEPA:  

 
1. Barbari Gunčar z dne 2. 11. 2021 preneha funkcija predsednice Komisije za pobude in pritožbe.  

2. Za predsednika Komisije za pobude in pritožbe se imenuje Jožef Rozman. 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu in veljata do izteka mandata dosedanji sestavi 

Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

B. MNENJE O KANDIDATKAH ZA RAVNATELJICO KRANJSKIH VRTCEV 

 

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

Sandra Gazinkovski je predlagala, da se o predlaganih kandidatkah glasuje ločeno.  

 

Po krajši razpravi Sandre Gazinkovski in Saše Kristan, je dal predsedujoči dal v potrditev na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA:  

 

1. Mnenje h kandidaturi za ravnateljico Kranjskih vrtcev:  

Tei Dolinar se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Kranjskih vrtcev.  

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 28 ZA, 8 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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2. Mnenje h kandidaturi za ravnateljico Kranjskih vrtcev:  

Mojci Pelcel se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Kranjskih vrtcev.  

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

 

C. MNENJE O KANDIDATKAH ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE SIMONA JENKA KRANJ 

 

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

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

 

SKLEP:  

 

M N E N J E   h kandidaturam za ravnateljico Osnovne šole Simona Jenka Kranj 

Ingrid Klemenčič in Magdi Šlibar se da pozitivno mnenje h kandidaturam za ravnateljico Osnovne šole Simona 

Jenka Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

a. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2021 – dopolnitev 

 

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 3. A 

Premoženjskih zadev in se z njim 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 občine Kranj za leto 2021. 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 
 
Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je predlagal skupno obravnavo 4. in 5. točke dnevnega reda. Na predlog ni 
bilo pripomb. 
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4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2022 – PREDLOG 

5. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2023 – PREDLOG  

 

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

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija: nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

1. Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s predlogom Odloka o proračunu Mestne 

občine Kranj za leto 2022 in se z njim strinjajo.  

2. Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s predlogom Odloka o proračunu Mestne 

občine Kranj za leto 2023 in se z njim strinjajo.  

 

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 Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2022 – predlog.  

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2023 – predlog.  

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Proračuna Mestne občine Kranj za 

leto 2022 in nanj nima pripomb. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Proračuna Mestne občine Kranj za 

leto 2023 in nanj nima pripomb.  

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 in z Odlokom o proračunu 

Mestne občine Kranj za leto za leto 2023 – predlog 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  

Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2022 in predlogom Odloka o 

proračunu Mestne občine Kranj za l. 2023. 

 

V razpravi so sodelovali: Saša Kristan, Mirko Tavčar, Matjaž Rakovec in Andreja Kert.  

 

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

 

SKLEPE:  

 

1.  Sprejme se predlagani amandma k 15. členu Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2022.  
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, PROTI). 
 
2. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 z obrazložitvami – predlog s sprejetim 

amandmajem. 
3. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2022 do l. 2025 – predlog.  
4. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2022 – predlog.  
5. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2022 – predlog.  
6. Sprejme se načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2022 – predlog.  
7. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2022 – predlog.  
8. Sprejme se načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2022 – predlog.  
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9. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2022 z obrazložitvijo – predlog. 
10. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim po Odloku o kriterijih in merilih za financiranje 

krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj za proračunsko leto 2022.  
11. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2022 se določijo v skupni višini 78.368 eur oziroma 197,898 

EUR/svetnik/mesec. 
12. Za financiranje političnih strank se v l. 2022 nameni 85.000,00 eur. 
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 1 PROTI). 
 

 

1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023 z obrazložitvami – predlog.  
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2023 do l. 2026 – predlog.  
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2023 – predlog.  
4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2023 – predlog.  
5. Sprejme se načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2023 – predlog.  
6. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2023 – predlog.  
7. Sprejme se načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2023 – predlog.  
8. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2023 z obrazložitvijo – predlog. 
9. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim po Odloku o kriterijih in merilih za financiranje 

krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj za proračunsko leto 2023.  
10. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2023 se določijo v skupni višini 78.368 eur oziroma 197,898 

EUR/svetnik/mesec. 
11. Za financiranje političnih strank se v l. 2023 nameni 85.000,00 eur. 
 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

 

6. ODLOK O OBČINSKIH CESTAH V MESTNI OBČINI KRANJ – PREDLOG 

 

Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, vodja Oddelka za promet. 

 

Stališča 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 občinskih cestah v Mestni občini Kranj - predlog 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o občinskih cestah v Mestni 

občini Kranj in nanj nima pripomb.  

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se predlog Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

 



7 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LOKALNA 

ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE (LEAG) – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Uvodno poročilo je podal Marko Hočevar, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 

- besedilo dopolni s prehodno določbo, s katero se določi, v kolikšnem roku je potrebno v statutu urediti 

postopek javnega poziva, 

- v 1. členu odloka jasno zapiše, da se prvi odstavek 11. člena v četrti alineji dopolni z besedilom v smislu »ali 

dodatni predstavnik gospodarskih družb iz področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na 

Gorenjskem«, v 2. členu odloka pa naj se določi, da se četrti odstavek 12. člena spremeni na način: 

»Predstavnika ministrstva, pristojnega za področje energetike imenuje ministrstvo. V primeru, da 

ministrstvo v roku 30 dni od poziva svojega predstavnika ne imenuje, zavod pozove župana, da imenuje 

dodatnega predstavnika gospodarskih družb iz področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije 

na Gorenjskem po predhodnem javnem pozivu.«, 

Glede na podane pripombe se Statutarno pravna komisija ne strinja s predlogom za skrajšani postopek. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska 

agencija Gorenjske (LEAG) – osnutek.  

 

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

 

SKLEPE:  

 

1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna 

energetska agencija Gorenjske. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija 

Gorenjske se sprejme po skrajšanem postopku. 

3. Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna 

energetska agencija Gorenjske. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

 

8. ODLOK O OBMOČJIH OBVEZNEGA SOGLASJA ZA SPREMINJANJE MEJE PARCELE NA OBMOČJU MESTNE 
OBČINE KRANJ – PREDLOG 

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

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
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Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju 

Mestne občine Kranj – predlog 

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

Sprejme se Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

 

9. ODLOK O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - PREDLOG 
 

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

 

Stališča komisij:  

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija v zvezi s 13. in 17. členom predloga odloka predlaga, da v kolikor gre za zajem 

podatkov iz uradnih evidenc, naj MOK skrbno pretehta o uvedbi prekrškovnega postopka, kot je določen s tem 

odlokom. 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – predlog 

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča in nanj nima pripomb.   

 

V razpravi sta sodelovala Tomaž Ogris in Janez Ogris.  

 

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

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.  

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 24 ZA, 5 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 

 

 

10. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU 

PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

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

 

Stališča komisij:  

Statutarno pravna komisija:  

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da v predlaganem sklepu niso določeni kriteriji in merila za podelitev 

koncesij, niti ni določena sestava komisije, zato meni, da je gradivo neprimerno za nadaljnjo obravnavo, dokler 
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se s tem v zvezi ne razjasnijo nejasnosti. Statutarno pravna komisije še predlaga, da se preveri, kako tovrstne 

sklepe o razpisu koncesij sprejemajo druge občine. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  

Komisija se je seznanila s Sklepom o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju 

predšolske vzgoje. 

 

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

Sprejme se Sklep o  javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske 

vzgoje.  

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27). 

 

 

 

11. ANALIZA O POLOŽAJU INVALIDOV V MESTNI OBČINI KRANJ IN AKCIJSKI NAČRT ZA IZBOLJŠANJE IN 
URESNIČEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI INVALIDOV V MESTNI OBČINI KRANJ ZA OBDOBJE 2022 – 2025 

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

 

Stališče komisije:  

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:  

Komisija se je seznanila z Analizo o položaju invalidov v Mestni občini Kranj in Akcijskim načrtom za izboljšanje in 

uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Kranj za obdobje 2022 – 2025. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednja 
 
SKLEPA: 
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Analizo o položaju invalidov v Mestni občini Kranj in Akcijski načrt 

za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Kranj za obdobje 2022 - 2025. 

2. Mestni svet Mestne občine Kranj na podlagi 13. točke 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. list RS, št. 

165/21 – UPB4) in 3. člena Pravilnika o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« imenuje Svet za invalide 

v predlagani sestavi.  

Sklepa začneta veljati naslednji dan po sprejetju na seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30). 

 

 

 

12. LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2022 

 

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

 

Stališče komisije:  

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se je seznanila z Letnim programom športa v Mestni občini Kranj za leto 2022.  
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V razpravi so sodelovali: Lea Zupan, Tanja Hrovat, Irena Dolenc, Tomaž Ogris in Matjaž Rakovec. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Letni program športa v Mestni občini Kranj za leto 2022.  

 

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

 

13. AKCIJSKI NAČRT ZELENE SHEME SLOVENSKEGA TURIZMA ZA OBDOBJE 2021-2023 ZA DESTINACIJO 

MESTNA OBČINA KRANJ 

 

Uvodno poročilo je podal Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 

 

Stališče komisije:  

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Akcijskim načrtom  Zelene sheme slovenskega 

turizma za obdobje 2021-2026 za destinacijo Mestna občina Kranj.  

 

V razpravi so sodelovali: Irena Dolenc, Klemen Malovrh, Tomaž Ogris, Bojan Homan, Lea Zupan, Marko Čehovin, 

Janez Černe in Matjaž Rakovec. 

 

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

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj potrjuje Akcijski načrt Zelene sheme slovenskega turizma za obdobje 2021 – 

2023 za destinacijo Mestna občina Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27). 

 
 
 
14. LISTINA O POBRATENJU MESTNE OBČINE KRANJ Z MESTOM ZHANGJIAKOU 
 
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 Zhangjiakou. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj potrjuje Listino o pobratenju Mestne občine Kranj z mestom Zhangjiakou.  

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

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 1 PROTI). 



11 

 

 

15. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Sandra Gazinkovski:  
- Vprašala je, kako je s čiščenjem listja na območju Planine, ker ga je res veliko po pločnikih in parkiriščih. 

Izpostavila je parkirišče med Ulico Janeza Puharja in Tončka Dežmana.  
- Parkirišča pri stolpnicah na Planini – Cesta 1. maja so imela ob cesti ograjo zaradi varovanja otrok. 

Stanovalci so zelo veseli novih parkirišč, zanima jih pa kdaj se bo nazaj postavila ograja.  
 
Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet, je povedal, da Komunala Kranj stalno čisti 
listje. Bodo posredovali pisni odgovor. 
Povedal je, da se ne predvideva namestitve ograje ob pločnikih Cesti 1. maja. Parkirišča imajo dodatno dana 
varnostno razdaljo 0,5 metra širine, zeleno površino 2 metra ter mešano površino, kolesarsko stezo in pločnik. 
Do ceste je 5 – 6 metrov in se ne predvideva postavitve ograje. Predlagal je, da stanovalci napišejo dopis z razlogi, 
zakaj bi se postavila ograja.  
 
Bojan Homan se je glede čiščenja listja strinjal s Sandro Gazinkovski in predlagal, da se to uredi. 
 
2. Albin Traven:  

- Dal je pobudo za izredno in v prihodnje večkratno čiščenje asfaltirane kolesarske povezave, ki poteka od 
glavni cesti Kranj - Naklo in odcep preko polja in avtocestnega nadvoza nad Kokrico. Te kolesarsko 
sprehajalne povezave so za Kranj ob lepem vremenu ključnega pomena za sprehod, tek, kolesarjenje, 
rolkanje in ostale dovoljene dejavnosti. Žal so te povezave, predvsem v jesenskem in spomladanskem 
času zaradi del na kmetijskih zemljiščih in posledično zamazanosti praktično neuporabne. Trenutno je 
predvsem na odseku asfaltirane povezave preko avtoceste, preko nadvoza nad Kokrico toliko blata in 
peska, da se občani temu delu izogibajo, praktično ni videti asfalta. Pozivam ustrezno občinsko službo, 
da posreduje pri komunali, da nemudoma očisti tudi v zimskem času za občane zelo pomembne 
povezave.  

 
3. Jože Rozman:  

- Aprila 2020 je bilo cestišče na Ulici XXXI. na novo preplaščeno. Pred tem bi morali urediti vodovod, ki je 
še iz leta 1963. Cev je že zelo razžrta in že do preplastitve so morali kopati več kot štirikrat na različnih 
mestih, da so odpravili napako. V letošnjem letu se je zopet pojavila okvarila, na drugem koncu in se 
ponovno koplje, da se odpravi napako. Stanovalci začetnega dela Ulice XXXI. divizije sprašujejo, kdaj bo 
občina sprostila sredstva za popravilo vodovoda, ker je tudi cev glede na večjo porabo premajhna. 
Obenem bi zamenjali še  dovodno napeljavo elektriko, ker ne dosega več standarda, ki se sedaj uporablja 
pri novih napeljavah. Na ulici ne more nihče priklopiti na obstoječe omrežje toplotne črpalke ali narediti 
polnilnice za polnjenje električnega avtomobila. Opozarjajo še, da so se obrnili na šefa za ceste na občini 
in do danes niso prejeli povratnega klica. Prosi za pisni odgovor.  

 
4. Tomaž Ogris:  

- Zanimalo ga je, ali se kaj dogaja glede pločnika in kolesarske steze od tovarne Sava naprej proti Škofji 
Loki, mimo Bitenj, Žabnice. V zadnjem času opažajo zelo veliko pešcev in kolesarjev po tej cesti. 
Problematičen je uvoz, takoj od tovarne Sava desno. Cesta na desno je poškodovana in luknjasta, zato 
vsi vozniki nagonsko zavirajo, tako da tisti, ki se pelje za njim skoraj povzroči nesrečo ob sunkovitem 
zaviranju. 

- Opazil je, da ima obnovljeni most na obvoznici mimo Savskega otoka poškodbo oziroma grbino. Vprašal 
je, ali da izvesti kakšen ogled, mogoče pa to spada še v garancijo? Tudi na krožišču so robniki non stop 
poškodovani, ampak DRI, upravljavec zelo redko popravlja.  

 
Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet, je povedal, da sta bila z županom pred kratkim 
na Svetu KS Žabnica. Naslednje leto načrtujejo projektiranje celotne trase v dolžini 3 km, od rondoja Bitnje do 
Žabnice. Do rondoja Bitnje je trasa že sprojektirana v okviru projekta Diamant, ki je trenutno v obravnavi na DRSI. 
Nameravajo projektirati pločnik na eni strani in na drugi strani dvosmerno kolesarsko stezo z zelenim pasom. 
Dogovarjajo se z DRSI, da bi prestavili državno kolesarsko omrežje, ki poteka po polju ob cesti pri železnici na to 
novo traso. Upajo na pridobitev sredstev za sofinanciranje in izvedbo projekta.  
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Most pri Savskem otoku se nahaja na državni cesti, zato je Mestna občina Kranj opozorila, da niso bila dela 
izvedena v skladu s standardi. Upa, da bo država sanirala to grbino. Preveril bo, kako je z zadevo. 
 
5. Saša Kristan:  

- Vprašala je, kaj je novega pri mostu čez Savo, kjer so postavljene zapore pločnika. Želela je pisni odgovor.  
- Glede semaforja pri Struževem je menila, da bi bilo v tem križišču smiselno narediti krožišče. S krožiščem 

se umiri promet, je bolj tekoč. Ta semafor povzroča same težave in zastoje. V času šolske malice, ko 
hodijo v trgovino dijaki iz šolskega centra, je zastoj še večji. 

 
Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet, je povedal, da je bilo ob umeščanju križišča 
pri Struževem premalo prostora za krožišče, nameravalo se je odkupiti zemljišče za pločnik, vendar neuspešno. 
Mestna občina Kranj je predlagala DRSI novo rešitev, desno zavijanje na križišču iz smeri Struževa proti Kranju.  
 
Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je povedal, da je križišče v Struževem začasna rešitev. V pripravi je 
projektna naloga, da se ta cesta uredi kot štiripasovnica. Krožišče je bilo nemogoče umestiti zaradi priključkov na 
cesto.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00. 
 
Zapisala: 
Milena Bohinc 
 
 

Matjaž Rakovec 
Župan 

 
 
 


