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Z A P I S N I K 

 

 

29. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 20. 10. 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: 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, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Manja Zorko in  Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: Zoran Stevanović, Albin Traven, 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: predsednik Nadzornega odbora Ivo Bajec, direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon, novinar 

Simon Šubic, Gorenjski glas, novinar Peter Šalamon, Žurnal 24, novinarka Maja Tekavčič, Radio Gorenc. Pri 

Strategiji Zero Waste sta bili prisotni Maja Rozman iz Komunale Kranj in Žaklina Žnajder iz društva Ekologi brez 

meja. Pri Strategiji razvoja turizma pa Petra Goneli iz Agencije Nea Culpa in Slavka Zupan iz K&Z svetovanja. 

 

Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 25 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
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Na mizo je bilo posredovano: poročilo o izvršitvi sklepov 28. seje in 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine 

Kranj, seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami. Gradivo je v ponedeljek, 18. 10. 2021, obravnaval 

tudi Sosvet za KS.  

 
V četrtek, 14. 10. 2021 je bilo mestnemu svetu naknadno posredovano gradivo: Strategija Zero Waste, za 

katero je predsedujoči župan Matjaž Rakovec predlagal, da se uvrsti na dnevni red. Razprave ni bilo, zato je dal 

na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Na dnevni red 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj se uvrsti nova 10. točka »Strategija Zero Waste. 

Ostale točke dnevnega reda se smiselno preštevilčijo.  

 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
Mag. Igor Velov je predlagal, da se zaradi časovne stiske točka Predlogi za priznanja Mestne občine Kranj za leto 
2021, prestavi takoj za 5. točko Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023 – osnutek. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP: 
 
Točka Predlogi za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2021 se prestavi na 6. mesto dnevnega reda seje. 
Ostale točke dnevnega reda se smiselno preštevilčijo.  
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
Na sejo so bile posredovane Kadrovske zadeve, zato je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, predlagal, da se 

sprejme sklep o uvrstitvi gradiva na dnevni red. Na glasovanje je dal naslednji  

SKLEP:  

Na dnevni red se uvrstijo kadrovske zadeve: A. Imenovanje predstavnika v Svet Bolnišnice za ginekologijo in 

porodništvo Kranj, B. Imenovanje predsednice Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj, C. Soglasje k 

imenovanju direktorja Lokalne energetske agencije Gorenjske. 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 NI GLASOVAL). 
  

Na sejo je bila ravno tako posredovana Premoženjska zadeva - Odprtje novega NRP – SPV – Nakup opreme 

predlagam, zato je predsedujoči predlagal, da se sprejme sklep o uvrstitvi gradiva na dnevni red. Na glasovanje 

je dal naslednji  

SKLEP:  

Na dnevni red se uvrsti nova premoženjska zadeva Prerazporeditev sredstev – NRP za nakup opreme nakup 

šotora in druge opreme za preventivo v cestnem prometu. 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
 
V kolikor ne bo pripomb na osnutek Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti 
v Mestni občini Kranj, bo predsedujoči v skladu s petim odstavkom 129. člena Poslovnika predlagal obravnavo in 
sprejem po skrajšanem postopku. 
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Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je nato dal na glasovanje sledeči 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 29. 9. 2021, zapisnika 5. izredne seje 

Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 7. 10. 2021 ter poročila o izvršitvi sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

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

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2023 - osnutek 

6. Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2021 

7. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj – osnutek - predlog 

za skrajšani postopek 

8. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – osnutek  

9. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KO 19 - Kokrica 
10. Sklep o določitvi višine prosto oblikovane najemnine 

11. Strategija Zero Waste 

12. Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 – 2027 

13. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 29. 9. 2021, ZAPISNIKA 

5. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 7. 10. 2021 TER IN POROČILA O IZVRŠITVI 

SKLEPOV 

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 28. seje in 5. izredne 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 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 29. 9. 2021 in zapisnik 5. izredne seje 

Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 7. 10. 2021 ter poročili o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET BOLNIŠNICE ZA GINEKOLOGIIJO IN PORODNIŠTVO 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:  

 

Za predstavnika Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj imenuje 

Gregor Tomše. Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu.  

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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B. IMENOVANJE PREDSEDNICE OBČINSKE 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, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Mestni svet Mestne občine Kranj razreši Aljoša Drobniča z mesta predsednika Občinske volilne komisije 

Mestne občine Kranj. 

2. Za predsednico Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj se imenuje Polona Kukovec. 

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

volilne komisije Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

C. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA LOKALNE ENERGETSKE AGENCIJE GORENJSKE 

 

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:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Črtomirja Kurnika za direktorja javnega zavoda 

Lokalna energetska agencija Gorenjske.  

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

a. Prerazporeditev sredstev – NRP za nakup opreme nakup šotora in druge opreme za preventivo v cestnem 

prometu 

 

Uvodno poročilo je podala Katja Štruc, vodja Kabineta župana.  

 

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

 

SKLEP:  

 
V načrt razvojnih programov 2021 se uvrsti nov projekt nakup opreme nakup šotora in druge opreme za 
preventivo v cestnem prometu. Na nov NRP Nakup opreme nakup šotora in druge opreme za preventivo v 
cestnem prometu v skupni višini 9.000 EUR se sredstva prerazporedijo, kot sledi: iz proračunske postavke 100701 
Svet za preventivo, podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve na NRP Svet za preventivo – nakup opreme 
na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve za nakup opreme nakup šotora in druge opreme za 
preventivo v cestnem prometu. 
 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
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 SKUPNA OBRAVNAVA TOČK:  

4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2022 – OSNUTEK 

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

 

Uvodno poročilo so podali Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj, Mirko Tavčar, vodja Sektorja za finance 

in splošne zadeve ter Matjaž Berčon, direktor Komunale Kranj. 

 

Stališča komisij:  

 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

1. Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z osnutkom 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 z osnutkom Odloka o proračunu Mestne 
občine Kranj za leto 2023 in se z njim strinjajo.  

 

Statutarno pravna komisija predlaga za osnutek Odloka o proračunu MOK za leto 2022, da: 
- se  v 2., 3. in 4. točki prvega odstavka 4. člena odloka črta beseda »lahko«, 
- se v drugem odstavku 15. člena odloka pred besedo »odločajo« vstavi »iz prejšnjega odstavka«. 

 
Statutarno pravna komisija predlaga za osnutek Odloka o proračunu MOK za leto 2023, da se  v 2., 3. in 4. točki 
prvega odstavka 4. člena odloka črta beseda »lahko«. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 in za leto 2023 – osnutek in 

soglaša. 

 

Stanovanjska komisija: 

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

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Proračuna Mestne občine Kranj za 

leto 2022 in nanj nima pripomb. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Proračuna Mestne občine Kranj za 

leto 2023 in nanj nima pripomb.  

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2022. 
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2023. 
 

V razpravi so sodelovali: mag. Branko Grims, Ana Černe, Andreja Kert, Janez Ziherl, Mateja Koprivec, mag. Igor 

Velov, Irena Dolenc, Bojan Homan, Jože Rozman in Matjaž Rakovec.  

 

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

 

SKLEPE:  

 

I. 

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

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

EUR/svetnik/mesec. 
11. Za financiranje političnih strank se v l. 2022 nameni 85.000,00 eur. 
 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

II. 

1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023 z obrazložitvami – osnutek.  
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2023 do l. 2026 – osnutek.  
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2023 – osnutek.  
4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2023 – osnutek.  
5. Sprejme se načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj v l. 2023 – osnutek.  
6. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2023 – osnutek.  
7. Sprejme se načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2023 – osnutek.  
8. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2023 z obrazložitvijo – osnutek. 
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 (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

 

6. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 

 

Uvodno poročilo je podal mag. Igor Velov, predsednik Komisija za nagrade in priznanja pri Mestnem svetu. 

 

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

 

SKLEPE: 

 

1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2021 prejme  

  gospod Franc Hvasti  

- za izjemen doprinos v športu in k razvoju kolesarstva 

 

2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2021 prejme 

 Planinsko društvo Iskra Kranj 

- za krepitev planinskih pohodniških dejavnosti in delo z mladimi 

 

 3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2021 prejmejo 

 Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica 

- ob 100-letnici delovanja društva  

 gospod Janez Štros 

- za dobrodelnost in pomoč osebam s posebnimi potrebami  

 Javni gospodarski zavod Brdo 

- za prispevek k razvoju in prepoznavnosti lokalne skupnosti  
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4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2021 prejme 

 gospod Jože Veternik 

- za dolgoletno delo in razvoj zdravstvene dejavnosti  

 

5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2021 prejme 

 Lutkovno gledališče Nebo 

- za posluh in delo z najmlajšimi ter 20-letnico ustvarjanja  

 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI V MO KRANJ 

– OSNUTEK 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Statutarno pravna komisija:  
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo in se strinja s predlogom za skrajšani postopek. 
 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti 
v MO Kranj. 
 

Po krajši razpravi svetnice Saše Kristan in Tanje Hrovat, je dal predsedujoči v potrditev naslednje  

 

SKLEPE:  

 

1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni 

občini Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

2. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj se sprejme 

po skrajšanem postopku. 

3. Sprejme se predlog Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni 

občini Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

8. ODLOK O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – OSNUTEK 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 
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- v prvem odstavku 6. člena besedilo »«Po dejavnosti se stavbna zemljišča na območjih« spremeni v »Stavbna 
zemljišča se na območjih« 
- v 16. členu besedilo dopolni s konkretno navedbo členov, katerih izvajanje nadzoruje Medobčinski inšpektorat 
Kranj. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – osnutek in soglaša s 3 

glasovi ZA in 1 glasom PROTI 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča.  

 

V razpravi so sodelovali: Lea Zupan, Tomaž Ogris, Janez Černe, Matjaž Rakovec, Bojan Homan in Janez Ziherl.  

 

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

 

SKLEP:  

  

Sprejme se osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.  

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 12 ZA, 9 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

 

9. SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA KO 19 - KOKRICA 
 

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

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s Sklepom o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KO 19 in soglaša. 

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

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KO 19 – 

Kokrica, na zemljiščih parc. št. 126/8 in 137/10, k.o. Rupa (id.št. 2357). 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

10. SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE PROSTO OBLIKOVANE NAJEMNINE 

 

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

 



9 

 

Stališča komisij:  

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s predlogom Sklepa o določitvi višine prosto 
oblikovane najemnine in se z njim strinjajo. 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Stanovanjska komisija: 

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

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

 

SKLEP:  

 

Sklep o določitvi višine prosto oblikovane najemnine.  

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

11. STRATEGIJA ZERO WASTE 

 

Uvodno poročilo sta podali Maja Rozman, Komunala Kranj in Žaklina Žnajder, Ekologi brez meja.  

 

Stališča komisij:  

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  

Člani Komisije za finance in premoženjska vprašanja soglašajo s Strategijo Zero Waste in prehodom v krožno 
gospodarstvo oziroma predvidenim zadolževanjem za vzpostavitev urejenega centra Komunale Kranj v Zarici. 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila s Strategijo Zero Waste in soglaša. 

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

 

SKLEP:  

 

Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme Zero Waste strategijo Mestne občine Kranj in občin Jezersko, Naklo, 

Preddvor in Šenčur.  

 

Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 

 

 

 

12. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA V MESTNI OBČINI KRANJ 2021 – 2027 

 

Uvodno poročilo so podali Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet, Klemen Malovrh, 

direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Petra Goneli, Agencija Mea Culpa in Slavka Zupan, K&Z svetovanje.  

 

Stališče komisije:  

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Strategijo razvoja turizma v Mestni občini 

Kranj 2021 – 2027 in nanjo nima pripomb.  
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 – 2027. 

 

Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 

 

 

 

13. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Irena Dolenc – poslano po elektronski pošti:  

- Parkirna mesta na Planini - Za stanovalce in tudi zaposlene v podjetjih na Planini je prava umetnost najti 

prazno parkirno mesto. Vem, da MOK rešuje ta problem in občasno uredi kakšno dodatno parkirno mesto. 

Veliko več kot gradnja novih parkirnih mest bi k reševanju problema prispevala prepoved parkiranja 

kombijev v stanovanjskih naseljih. Iz dneva v dan je več kombijev, ki štrlijo izven parkirnih mest ter zasedajo 

najmanj 1,5 parkirnega mesta. Predlog: Na javnih parkiriščih v stanovanjskih naseljih, ki jih vzdržuje 

Komunala Kranj, se prepove dolgotrajno parkiranje za vsa vozila, ki so daljša od 5 metrov. Dovoli se parkiranje 

za 15 minut za dostavo s prižganimi lučmi za vzvratno parkiranje. Prepovedati se mora parkiranje 

podjetniških vozil v naselju preko cele noči. Če bi mestno redarstvo naredilo nekaj naključnih obhodov ter 

primerno oglobilo podjetniška vozila, bi stanovalci lahko parkirali pred svojimi stanovanji. Za podjetniške 

kombije naj se uredi plačljivo industrijsko parkirišče izven stanovanjskega naselja.  

- Tomšičeva ulica 19 - Kakšni so načrti za podirajočo stavbo v starem mestnem jedru – Tomšičeva 19. Že pred 

časom smo dali pobudo za ureditev mestnega obzidja. Ali se bo uredil še ta stari del mesta?  

- Razsvetljava in drevored - Na Planini na Gubčevi cesti bi bilo potrebno obrezati kostanjev drevored. Veje 

kostanjev popolnoma zakrivajo luči in ulica ni osvetljena. Pred leti so na drugi strani ceste od Kovačnice 

posekali in obrezali  nekaj dreves, mogoče bi na ta način obrezali tudi drevo ob Kovačnici.  

 

2. Saša Kristan:  

- Izpostavila je ukinitev pošte v mestnem jedru, ki je vedno bolj aktualna in pereča tema. Ljudje v mestnem 

jedru so zelo nezadovoljni z namero pošte, da se jo prestavi v prostore pogodbenega partnerja Dovrtel.  

Dejstvo je, da je Kranj tretje največje mesto v Sloveniji in da ne bi smelo ostati brez pošte v mestnem jedru. 

Veliko podružničnih pošt po vaseh je po novem zaprtih, razen pošta v Stražišču, ki je odprta do petih 

popoldan. Lokacija Dovrtel je blizu lokacije na Dražgoški ulici in se ji ta prestavitev ne zdi smiselna. Menila je, 

da ta pošta lahko ostane na tej lokaciji v manjšem obsegu. Glavno poštno dvorano bi se predelalo tako, da 

bi se za polovico zmanjšala.  Predlagala je, da občina naslovi pismo na Pošto Slovenije, da želimo, da ostane 

na isti lokaciji. Pozvala je župana, da se pogovori z pošto in mogoče omogoči, da v manjšem obsegu ostane 

na omenjeni lokaciji.  

- Opozorila je na parkiranje pod Šmarjetno goro v Stražišču pred Šempetrskim gradom. Vedno je vse 

zaparkirano, tudi ob vznožju in na cesti, tudi tako da lastniku gradu zaprejo dostop. Predlagala je, da se 

nasproti parkirnih prostorov na zeleni površini uredi še dodatnih deset parkirnih mest. Redarstvu pa, da tudi 

kdaj gredo pogledati, kako so parkirani avtomobili. 

- Prosila je za znesek stroška prenove spomenika pri Šempetrskem gradu v Stražišču.  

- Predlagala je, da se naredi viseči most iz desnega brega do Kranja, saj bi bila to atrakcija za pridobitev gostov 

v Kranju.  

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet, je povedal, da je župan dne 4. 10. 2021 

naslovil dopis z naslovom -  preoblikovanje poštne poslovalnice štiri tisoč sto šest Kranj v starem mestnem 

jedru, na začasnega generalnega direktorja Pošte Slovenije d.o.o., g. Tomaža Kokota. Podpisnik dopisa je tudi 
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Komunala Kranj, z naslednjo vsebino: »Uvodoma bi vas seznanili, da smo v preteklosti Mestne občine Kranj 

sicer nasprotovali preoblikovanju, ukinitvi ali preselitve poštne poslovalnice štiri tisoč sto šest Kranj, ki se 

nahaja v starem mestnem jedru, tretje največje občine v Sloveniji na Poštni ulici štiri. Več v našem dopisu z 

dne osemnajsti dvanajsti 2019. Po odločitvi Agencije za komunikacijske storitve in omrežja RS in našega 

nakupa poslovnih prostorov. Mogoče še obrazložitev Agencija za komunikacijske storitve je v nasprotju z 

stališčem Mestne občine Kranj, ki je bilo negativno do preoblikovanja, pač to podprla in dala zeleno luč za 

preoblikovanje. In našega nakupa poslovnih prostorov poslovalnice štiri tisoč sto šest Kranj smo se s strani 

mestne občine Kranj proaktivno vključili v vključitev nastalega izziva in hkrati izrazili interes, da se poštna 

dejavnost odvija čim bližje obstoječi lokaciji. S predstavniki Pošte Slovenije in Komunale Kranj smo se na 

podlagi dogovorov, ki so se intenzivneje pričeli leta 2021 še avgusta 2021 dogovarjali, da bi redna pošta z 

delavko Pošte Slovenije delovala v neposredni bližini obstoječe pošte v naslednjih najetih prostorih na 

naslovu Glavni trg 17. Večino podrobnosti je bilo avgusta 2021 že dogovorjenih in kot zadnje sporočilo 

predstavnikom Pošte Slovenije ob koncu avgusta 2021 smo bili seznanjeni, da so prostori za normative pošte 

Slovenije premajhni za petnajst kvadratov, da bi pa bilo mogoče v prostorih opravljati pogodbeno pošto za 

kar so nižje zahteve. V Mestni občini Kranj smo bili v drugi polovici septembra 2021 s strani KS center 

seznanjeni in ob tem neprijetno presenečeni, da naj bi bila pogodbena pošta vzpostavljena v prostorih 

Dimnikarstva Dovrtel na Koroški cesti 45. S strani predstavnikov Pošte Slovenije smo šele osemindvajsetega 

septembra glede tega prejeli tudi uradno potrditveno obrazložitev. Glede na strateški pomen poštne 

poslovalnice za oživljanje dejavnosti in življenja v starem mestnem jedru in glede na predhodne dogovore 

nam ni razumljivo, da o tej poslovni odločitvi nismo bili prehodno seznanjeni. Vzpostavitev pogodbene pošte 

na Koroški cesti 45 je za Mestno občino Kranj in za kraj iz centra absolutno nesprejemljiva. Saj bi se 

pogodbena pošta prestavila izven ožjega dela mestnega središča zaprtega za promet na sam rob Krajevne 

skupnosti Kranj Center in le še sto metrov razdalje, 450  metrov zračne razdalje od poštne poslovalnice 4101 

Kranj na Dražgoški ulici 8 in tristo metrov od podzemnega mesta za pakete pri poslovalnici Petrola na Koroški 

cesti. Pričakujemo, da še enkrat pretehtate svojo poslovno odločitev, saj smo prepričani, da je škodljivo za 

razvoj mestnega središča in tudi za ugled Pošte Slovenije v očeh naših občanov. Komunala Kranj, javno 

podjetje d.o.o., ki je jo večinsko obvladuje Mestna občina Kranj je pripravljena pogodbeno prevzeti 

pogodbeno opravljanje poštne poslovalnice štiri tisoč sto šest Kranj v starem mestnem jedru na naslovu 

Glavni trg sedemnajst s 1. 1. 2022, kar s svojim podpisom spodaj potrjuje tudi direktor. Do 31. 12. 2021 pa 

smo v Mestni občini Kranj pripravljeni podaljšati pogodbo za delovanje poslovalnice štiri tisoč sto šest v 

obstoječih prostorih na Poštni ulici 4.« 

Omenil je, da so okrog deset dodatnih parkirišč sicer na drugem območju vznožja Šmarjetne vzpostavili 

lansko leto, tam kjer so sedaj postavljeni dodatni športni rekviziti. To je na območju lastništva Mestne občine 

Kranj. Mestna občina Kranj pa ni lastnica zemljišča, na katerem predlaga svetnica Saša Kristan izgradnjo novih 

parkirišč. Strinjal se je, da bi bilo smiselno parkirišča vzpostaviti in razširiti.  

Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj, je pojasnil aktivnosti za ohranitev enote pošte v mestnem jedru 

Kranja. Glede mosta je povedal, da je Mestna občina Kranj že naredila idejno zasnovo mosta od Stražišča do 

starega mestnega jedra. To bi bil peš most z možnostjo kolesarske uporabe. Planirajo ga vzpostaviti skupaj z 

centralnim potniškim terminalom na železniški postaji. Obstaja možnost, da se ta most vključi skupaj z tem 

centralnim terminalom v naslednjo finančno perspektivo. Cena samega mosta je cirka pet milijonov evrov, 

plus še nekje ene dva milijona evrov za terminale za avtobuse.  

Glede vrtca v Mavčičah je povedal, da želi privatni investitur na delu stavbe postaviti stanovanja, želi seveda 

maksimizirati svoj profit. Medtem ko ima Mestna občina Kanj v celotni stavbi svoj vrtec in  ostale dejavnosti, 

se je pojavil problem pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, ker ni dovolj ali a zelenih površin ali b stanovanj. 

Se pravi, če bi investitor pristal na to, da bi zmanjšal svoje investicijo na recimo pač določen del manj 

stanovanj, ne bi rabili več toliko parkirišč. Če bi dobili pri sosedu nekje zeleno površino (pas, širok okrog tri 

metre), bi potem tudi imeli dovolj zelenih površin. Računali so tudi drugo varianto za nakup njegovega dela 
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stavbe, bi zapravili med 300 in 400 tisoč evri. Omenil je še Dom krajanov oziroma Dom kulture Simona Jenka. 

Pred mnogimi leti se je objekt kupil in je dolga leta propadal. Sedaj imajo namen obnoviti ta dom, ki zahteva 

pol milijona evrov. Poleg tega se vstopa v neko investicijo, ki ima enostavnejše rešitve, če bi ljudje pač bili 

bolj razumski in prišli do nekega skupnega interesa. Mestna občina Kranj bo naredila še en poizkus, da se 

dogovori.  Menil je, da bi šlo z nakupom milijon evrov za nekaj kar ni upravičeno. Predlagal je razmislek do 

drugega branja in napor občine, da se dogovori z okoliškimi prebivalci in z investitorji. 

sedaj pač imamo namen to obnoviti in kupljeno je bilo mislim, da za tristo tisoč evrov in mogoče ta Saša in 

pa Bojan bolj vedla, ker se ne spomni čisto točnih številk, ampak ta stvar je propadala in mi jo sedaj 

obnavljamo in to tudi zahteva po mojem cirka pol milijona in če ne še več. In zraven pa v bistvu stopamo v 

neko investicijo, ki ima enostavnejše rešitve,  

Bojan Homan:  

- Glede Mavčič je menil, da bi moral biti en gospodar za eno streho. Predlagal je prodajo celotnega objekta 

investitorju in iskanje nove lokacije za nov vrtec, ali pa odkup preostalih prostorov od solastnika objekta. 

Cela stavba je dotrajana in potrebuje sanacijo. 

- Opozoril je, da novi semafor pri Struževem povzroča strašanske zastoje pri vstopu v Kranj. Predlagal je, 

da se uredijo intervali.  

Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj, je povedal, da je novi semafor pri Struževem pod upravljanjem 

Družbe RS za investicije in so že opozorjeni na zastoje, ki se pojavljajo iz smeri Nakla.  

Seja je bila zaključena ob 20.00. 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

 

 

Matjaž Rakovec 

Župan 

 


