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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

35. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 25. 5. 2022 ob 16.00 uri v sejni sobi 16 

stavbe Mestne občine Kranj. 

 

Sejo je vodil podžupan Janez Černe. 

 

Navzoče mestne svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Lea Bidovec, Ana Černe, Janez Černe, 

Irena Dolenc, Evstahij Drmota, Gordana Grobelnik, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Iztok Jenko, Nataša 

Jenkole, Saša Kristan, Milan Glamočanin, mag. Branko Grims, Nataša Majcen, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, 

Tomaž Ogris, Jernej Pavlič, Ana Pavlovski, Gašper Peterc, Damjana Piškur, Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran 

Stevanović, mag. Igor Velov, Manja Zorko in  Lea Zupan. 

 

Svojo odsotnost so opravičili: Bor Rozman, Lea Bidovec,  Sandra Gazinkovski, Andreja Kert, dr. Neven Polajnar, 

dr. Andreja Valič Zver, Albin Traven in Boris Vehovec. 

 

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

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

Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Marko Čehovin – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe, Tomaž Lanišek – vodja Sektorja za projekte, razvoj in pametno skupnost, Eva Romih iz Sektorja za 

projekte, razvoj in pametno skupnost, Martin Raspet – direktor Skupne občinske uprave Občin Gorenjske, 

Mendi Kokot - namestnica vodje Kabineta župana, Neva Vehovec Iličić in Milena Bohinc – strokovni sodelavki v 

Oddelku za mestni svet in krajevne skupnosti.  

Na seji so bili tudi prisotni: predsednik Nadzornega odbora Ivo Bajec,  novinarji: Simon Šubic – Gorenjski glas, 

Peter Šalamon – Žurnal 24, Maja Tekavec – Radio Gorenc. Pri točki Predlog spremembe cen storitev obvezne 

občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov sta se seje udeležila Matjaž 

Berčon, direktor in Simona Bergant, vodja Sektorja Odpadki iz Komunale Kranj. Poročilo o delu Policijske 

postaje Kranj za leto 2021 z oceno varnostnih razmer je predstavil Komandir Policijske postaje Kranj, Matjaž 

Završnik. 
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Seja je potekala v sejni sobi 16. Tehnična oprema je preverjena in deluje. Svetniki in svetnice so ponovili tesno 

glasovanje s pomočjo glasovalne naprave.  

 

Predsedujoči, podžupan Janez Černe, je ugotovil, da je na seji navzočih 24 svetnic in svetnikov ter, da je s tem 

mestni svet sklepčen.  

 

Na mizo so svetniki prejeli poročilo o izvršitvi sklepov 34. seje MS in seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi 

pripombami. Gradivo je v ponedeljek, 23. 5. 2022, obravnaval tudi Sosvet za KS, ni bilo pripomb.  

 

Na mizo je bil dan predlog Kadrovskih zadev »B. Imenovanje nadomestnega predsednika Komisije za 

medobčinsko in mednarodno sodelovanje, C. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Osnovnega 

zdravstva Gorenjske in D. Mnenje h kandidatkam za ravnateljico Kranjskih vrtcev, za katere komisija predlaga, 

da se uvrstijo na dnevni red. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

SKLEP:  

Na dnevni red se med Kadrovske zadeve uvrstijo: B. Imenovanje nadomestnega predsednika Komisije za 

medobčinsko in mednarodno sodelovanje, C. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Osnovnega 

zdravstva Gorenjske in D. Mnenje h kandidatkam za ravnateljico Kranjskih vrtcev. 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL).  

 

V petek, dne 20. 5. 2022 je bila po elektronski pošti poslan predlog nove 9. točke: Predlog spremembe cen 

storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.  

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

SKLEP:  

Na dnevni red se kot nova 9. točka uvrsti »Predlog spremembe cen storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 18 ZA, 2 PROTI, 3 NISO GLASOVALI).  

 

V imenu predlagatelja je podžupan Janez Černe obvestil mestni svet, da bo v skladu s 129. členom Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 44/21-UPB2) v kolikor ne bo vsebinskih pripomb, 

predlagal sprejem Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini 

Kranj po skrajšanem postopku.  

Razprave na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 13. 4. 2022 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 

2. Kadrovske zadeve 

3. Premoženjske zadeve 

4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj - osnutek 

5. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj  - 

osnutek 

6. Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Kranj za obdobje 2022 - 2028 
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7. Razpis svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Bratov Smuk in 

Primskovo o spremembi območja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo   

8. Razpis svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Planina in Huje za 

združitev Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje  

9. Predlog spremembe cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov 

10. Predstavitev poročila o delu Policijske postaje Kranj za leto 2021 z oceno varnostnih razmer 

11. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj za leto 2021 

12. Sporazum o vzpostavitvi pobratenja Mestne občine Kranj z mestom Colorado Springs 

13. Misija EU za podnebno nevtralna in pametna mesta do 2030  

14. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 34. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 13. 4. 2022 IN POROČILA 

O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 13. 4. 2022 je podal vodja Sektorja 

za finance in splošne zadeve, Mirko Tavčar.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 13. 4. 2022 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE 

 

A. Potrditev mandata članu Mestnega sveta Mestne občine Kranj 

 

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

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Mestni svet Mestne občine Kranj se seznani z odstopom Boštjana Trilarja s funkcije člana Mestnega sveta 
Mestne občine Kranj.  

2. Mag. Jerneju Pavliču se potrdi mandat za člana Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  
 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL.  
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B. Imenovanje nadomestnega predsednika Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje 

 

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. Boštjanu Trilarju z dne 14. 4. 2022 preneha funkcija predsednika Komisije za medobčinsko in mednarodno 

sodelovanje.  

2. Za predsednika Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje se imenuje Tomaž Ogris. 

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

Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  

 

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

 

 

C. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske 

 
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:  

 
V Svet zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske se kot predstavnika ustanovitelja, Mestne občine Kranj, imenuje 
Domen Hvala. Sklep velja z dnem sprejema na mestnem svetu. 
 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

D. Mnenje h kandidatkam za ravnateljico Kranjskih vrtcev 

 

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:  

 

M N E N J E   h  kandidaturam za ravnateljico Kranjskih vrtcev: Diti Horvatiček, Urški Kejžar in Mojci Pelcel se da 

pozitivno mnenje h kandidaturam za ravnateljico Kranjskih vrtcev.  

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Uvrstitev novega projekta v načrt razvojnih programov in prerazporeditev sredstev 

 

Uvodno poročilo je podal Martin Raspet, direktor Skupne občinske uprave občin Gorenjske.  
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Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb k predlaganemu besedilu premoženjskih zadev. 
 

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. 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami  3. 
B, C, D, E in F Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

V razpravi so sodelovali: Janez Černe, Irena Dolenc, Zoran Stevanović, Manja Zorko, Tomaž Ogris, mag. Barbara 
Gunčar, Marin Raspet, Marko Čehovin in Bojan Homan.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
V načrt razvojnih programov Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 (Uradni list RS, št. 184/21) 
se pod proračunsko postavko 102013 Redarstvo: nakup osnovnih sredstev in opreme, na podkonto 420-225 
Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav uvrsti nov projekt: Nakup 4 stacionarnih merilnikov hitrosti Iz 
sredstev splošne rezervacije (proračunska postavka 240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN, 
podkonto 409000 Splošna proračunska rezervacija), se na nov projekt Nakup 4 stacionarnih merilnikov hitrosti, 
prerazporedijo sredstva v višini 160.000,00 EUR. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 14 ZA, 6 PROTI, 5 NI GLASOVALO). 

 

 

B. Prerazporeditev sredstev 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

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

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. 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami  3. 
B, C, D, E in F Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

V razpravi so sodelovali: Zoran Stevanović, Tomaž Lanišek, Ana Černe, mag. Barbara Gunčar, Tanja Hrovat, Robert 

Nograšek, mag. Igor Velov, Irena Dolenc, Tomaž Ogris in Marko Čehovin.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, na glasovanje posamično naslednje  

 

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

v naslednji vsebini: 

 

1.  

iz NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12, podNRP 40619231 P8: Soseska Primskovo – Upravno 

trgovski center Primskovo, PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420500 

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 24.681 EUR in podkonta 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav, v višini 2.089 EUR in podkonta 420801 Investicijski nadzor, v višini 2.230 EUR, v skupni v višini 

29.000 EUR; 

iz NRP 40721013 Novogradnja vrtca Sonček, PP 111001 Investicije in invest. transfer-izobraževanje, podkonta 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, v višini 71.000 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 100.000 EUR. 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 2 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 

 
2.  

iz NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, PP 221001 Invest. vzdrževanje 

in gradnja občinskih cest, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 150.000 EUR, podkonta 

420801 Investicijski nadzor, v višini 25.000 EUR, 420802 Investicijski inženiring, v višini 8.000 EUR in PP 231007 

Oskrba z vodo – Investicije in invest. transfer, podkonta 420401 Novogradnje, v višini 17.000 EUR, v skupni višini 

200.000 EUR; 
na NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 200.000 EUR. 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 
 
3. 

iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621030  P17: Povezava za pešce in kolesarje 

Primskovo – Predoslje, PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420600 Nakup zemljišč, 

v višini 15.000 EUR; 

iz NRP 40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B. Hladnika do razbremenilnika 

Zvezda, PP 231101 Taksa za obremenjevanje vode, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v 

višini 90.000 EUR; 

iz NRP 40721030 Nakup prostorov za MKK, PP 131008 Mestna knjižnica Kranj – Investicijsko vzdrževalna dela, 

podkonta 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, v višini              2.000 EUR  

in podkonta 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov, v višini 7.500 EUR, v skupni višini                9.500 EUR; 

iz NRP 40721013 Novogradnja vrtca Sonček, PP 111001 Investicije in invest. transfer-izobraževanje, podkonta 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, v višini 4.000 EUR; 

iz NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, PP 231007 Oskrba z vodo – 

investicije in invest. transfer, podkonta 420401 Novogradnje, v višini 5.000 EUR; 

iz NRP 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj, PP 111001 Investicije in invest. transfer-izobraževanje, 

podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 36.500 EUR; 

na NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka, PP 231087 Zelene površine, otr. igr. – investicije, podkonta 

420401 Novogradnje, v višini 160.000 EUR. 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 13 ZA, 8 PROTI, 4 NISO GLASOVALI). 

 

4. 

iz NRP 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj, PP 111001 Investicije in invest. transfer-izobraževanje, 

podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 77.500 EUR, podkonta 420801 Investicijski 

nadzor, v višini 7.500 EUR, v skupni višini 85.000 EUR; 

na NRP 40720051 Dnevno varstvo starejših – Planina, PP 151007 Socialno varstvo starih – investicije, podkonta 

420501 Obnove, v višini 85.000 EUR. 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 1 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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5.  
iz NRP 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj, PP 111001 Investicije in invest. transfer-izobraževanje, 
podkonta 420801 Investicijski nadzor, v višini 5.500 EUR, podkonta 420802 Investicijski inženiring v višini 6.000 
EUR, v skupni višini 11.500 EUR; 

iz NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, PP 231101 Taksa za 

obremenjevanje vode, podkonta 420401 Novogradnje, v višini 118.500 EUR; 

na NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, PP 111001 Investicije in invest. transfer – izobraževanje, podkonta 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v višini 130.000 EUR. 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

C. Uvrstitev novega projekta v načrt razvojnih programov Nakup deležev MV in prerazporeditev sredstev 

 

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

 

Stališča komisij: 

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

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. 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami  3. 
B, C, D, E in F 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, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

1. Mestni svet Mestne občine Kranj potrjuje nakupe in prodaje ter prevrednotenje premoženja na osnovi 
Sporazuma o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske javne 
infrastrukture za oskrbo s pitno vodo z dne 01.04.2021 

2. V načrt razvojnih programov Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 (Uradni list RS, št. 184/21) 
uvrsti nov projekt: Nakup deležev MV 

3. Proračunska sredstva v proračunu Mestne občine Kranj za l. 2022 se prerazporedijo: 

 Iz proračunske postavke 240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN in podkonta 409000 
Splošna proračunska rezervacija v višini 156.966,00 eur 

 Na novi projekt NRP Nakup deležev MV, proračunsko postavko 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE 
IN INVEST.TRANSFER in konte  
- 420600 Nakup zemljišč 169,00 eur, 
- 420299 Nakup druge opreme in napeljav 384,00 eur in 
- 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 156.413,00 eur. 

4. Sprejeti sklepi pod 1., 2. in 3. točko veljajo pod pogojem, da Občina Preddvor, Občina Jezersko, Občina 
Šenčur, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Naklo in Občina Medvode kot solastnice skupne gospodarske 
javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo sprejmejo ustrezne sklepe, na podlagi katerih bodo med občinami 
solastnicami lahko veljavno sklenjene pogodbe o prodaji oz. nakupu solastninskega deleža na skupni 
infrastrukturi. Sprejeti sklepi pod točko 1., 2., in 3 začnejo veljati z dnem, ko navedene ustrezne sklepe 
sprejme občina solastnica, ki o njih odloča zadnja. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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D. Izbris zaznambe javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/4 (ID 

7249033) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/5 (ID 7249032) 

 

Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic, namestnik vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.  

 

Stališča komisij:  

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

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. 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami  3. 
B, C, D, E in F 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, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 

1143/4 (ID 7249033) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/5 (ID 7249032). 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA).  

 

 

E. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2022 - dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic, namestnik vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.  

 

Stališča komisij:  

 

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

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. 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami  3. 
B, C, D, E in F 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, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2022. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
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F. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2022 - dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic, namestnik vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.  

 

Stališča komisij:  

 

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

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. 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami  3. 
B, C, D, E in F 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, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

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

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 

 

 

4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ  

 
Uvodno poročilo je podal Klemen Kastelic, namestnik vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve.  

 

Stališča komisij:  

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

Stanovanjska komisija:  
Komisija se je z gradivom seznanila.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 
Sprejme se osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA).  
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5. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI V MESTNI 
OBČINI KRANJ – OSNUTEK 

 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb k predlaganemu besedilu in se strinja s predlogom za skrajšani 
postopek.   
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni 
občini Kranj - osnutek. 
 
V razpravi so sodelovali: Tanja Hrovat, Tomaž Ogris in Janez Černe.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, na glasovanje naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj, osnutek.  
 
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).  

 
 
 
6. STRATEGIJA RAZVOJA SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA OBDOBJE 2022-2028 
 
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 Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Kranj za obdobje 2022 - 2028. 
 

V razpravi sta sodelovali: mag. Barbara Gunčar in Tanja Hrovat. 
 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, na glasovanje naslednji 
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Kranj za obdobje 2022 – 2028.  
 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA).  
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7. RAZPIS SVETOVALNEGA REFERENDUMA ZA UGOTAVLJANJE INTERESA OBČANOV KRAJEVNE SKUPNOSTI 

BRATOV SMUK IN PRIMSKOVO O SPREMEMBI OBMOČJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI BRATOV SMUK IN 

PRIMSKOVO 

 
Uvodno poročilo je podal podžupan Janez Černe.  
 
Stališča komisij:  
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb k predlaganemu besedilu sklepov in razpisov svetovalnih 
referendumov.  
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s sklepom o razpisu referenduma za izločitev naselja Planina III iz KS Primskovo in 
priključitev h KS Bratov Smuk 
 
V razpravi so sodelovali: Zoran Stevanović, mag. Igor Velov, Lea Zupan, mag. Barbara Gunčar, Manja Zorko, Jože 
Rozman in Janez Černe.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti 
Bratov Smuk in Primskovo o spremembi območja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 

 

8. RAZPIS SVETOVALNEGA REFERENDUMA ZA UGOTAVLJANJE INTERESA OBČANOV KRAJEVNE SKUPNOSTI 

PLANINA IN HUJE ZA ZDRUŽITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI PLANINA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI HUJE 

 
Uvodno poročilo je podal podžupan Janez Černe.  
 
Stališča komisij:  
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija nima pripomb k predlaganemu besedilu sklepov in razpisov svetovalnih 
referendumov, opominja pa na napako v 3. točki obrazložitve k Sklepu o razpisu referenduma za združitev 
Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje (ponovitev besedila iz obrazložitve Sklepa o razpisu 
referenduma  za izločitev naselja Planina III iz Krajevne skupnosti Primskovo in priključitev h Krajevni skupnosti 
Bratov Smuk).   
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s sklepom o razpisu referenduma za združitev KS Planina in KS Huje 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti 
Planina in Huje za združitev Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje.  

 

 Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
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9. PREDLOG SPREMEMBE CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA 
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 

 
Uvodno poročilo je podal Matjaž Berčon, direktor Komunale Kranj. Podžupan Janez Černe je v imenu 
predlagatelja iz obravnave in odločanja umaknil predlog tretjega sklepa.  
 
Stališča komisij:  
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pri zadevi 
Predlog spremembe cen storitev obvezne gospodarske javne službe – zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov.  

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obvezne 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Kranj in 
občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur ter s predvidenim dvigom cen mešanih komunalnih odpadkov.  
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Predlogom spremembe cen storitev obvezne gospodarske javne službe – zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov 
 

V razpravi so sodelovali: Irena Dolenc, Ana Černe, Ana Pavlovski,  mag. Barbara Gunčar, mag. Igor Velov, Lea 

Zupan, Evstahij Drmota, Bojan Homan, Jožef Rozman, Janez Černe, Janez Ziherl in Matjaž Berčon. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Kranj in občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur.  

2. Potrdijo se cene storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov:  

- cena storitve zbiranja: 0,1331 EUR/kg,  

- cena storitve zbiranja s poračunom od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023: 0,15 EUR/kg, 

- cena javne infrastrukture: 0,0027 EUR/kg. 

 

3. Cene stopijo v veljavo 1. 7. 2022. 

 

Sklepi niso bili sprejeti (22 PRISOTNIH: 11 ZA, 11 PROTI) 

 

 

 
10. PREDSTAVITEV POROČILA O DELU POLICIJSKE POSTAJE KRANJ ZA LETO 2021 Z OCENO VARNOSTNIH 

RAZMER 
 

Uvodno poročilo je podal Matjaž Završnik, komandir Policijske postaje Kranj.  

 

V razpravi so sodelovali: Saša Kristan, mag. Barbara Gunčar, Evstahij Drmota, Bojan Homan, Lea Zupan, Janez 

Černe in Matjaž Završnik.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  
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Sprejme se poročilo o delu Policijske postaje Kranj za leto 2021 z oceno varnostnih razmer.  
 

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

 

 

 

11. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2021 

 
Uvodno poročilo je podal Martin Raspet, direktor Skupne občinske uprave občin Gorenjske.  
 
V razpravi sta sodelovala: Tomaž Ogris in Martin Raspet.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 
Občinski program varnosti Mestne občine Kranj, se je v letu 2021 izvajal dobro ter skladno z zastavljenimi cilji.  

 

 Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 

 
 
 
12. SPORAZUM O VZPOSTAVITVI POBRATENJA MESTNE OBČINE KRANJ Z MESTOM COLORADO SPRINGS 
 
Uvodno poročilo sta podala podžupan Janez Černe in podpredsednik AmCham Tomaž Lanišek 
 
V razpravi so sodelovali: Janez Černe, Bojan Homan in mag. Barbara Gunčar. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, na glasovanje naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj potrjuje Sporazum o pobratenju Mestne občine Kranj z mestom Colorado 

Springs.  
2. Za podpis Sporazuma o pobratenju Mestne občine Kranj z mestom Colorado Springs se pooblašča župana.  
 

 Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 
 
 
13. MISIJA EU ZA PODNEBNO NEVTRALNA IN PAMETNA MESTA DO 2030 
 
Uvodno poročilo sta podala Tomaž Lanišek in Eva Romih iz Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte. 
 
V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, Tomaž Lanišek, Janez Ziherl, Tomaž Ogris, mag. Barbara Gunčar.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, podžupan Janez Černe, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj se seznani, da se je Kranj uvrstil v misijo Evropske komisije 100 podnebno 
nevtralnih in pametnih mest do 2030.  
 
Sprejeto soglasno (19 PRISOTNIH: 19 ZA). 
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14. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Albin Traven – po elektronski pošti: 

»Pod točko vprašanja, predlogi in pobude članov MS, vam zaradi neudeležbe (vzrok corona) na 35. seji  MS, v 

pisni obliki posredujem  seznanitev z nevzdržnim stanjem na igrišču OŠ Simona Jenka in možnost rešitve teh 

težav. 

Name, kot mestnega svetnika in tudi na kolegico Andrejo Valič Zver, so se za pomoč obrnili stanujoči tik ob 

šolskem igrišču OŠ Simona Jenka, katerim je grobo kratena pravica do počitka, nočnega ter nedeljskega miru. 

Vzrok za to je neznosen hrup in vandalizem, ki se redno dogajata na šolskem športnem igrišču.  

Povzročitelji teh neljubih in hrupnih dogodkov na igrišču in ob njem so mladoletni otroci in tudi starejši, stari 

dvajset in več let. Od vsepovsod se največkrat zberejo zaradi nogometa, ki pa se velikokrat sprevrže v vse kaj 

drugega, tudi v plezanje po šolski strehi in privatnih objektih. To se nemalokrat nadaljuje z glasno zabavo, vpitjem 

in tudi z glasbo, ki jo predvajajo s prenosnimi napravami. Trajanje in ura tovrstnega početja za njih ni nobena 

ovira! Največkrat se to dogaja do prihoda policijske intervencije. 

Šolsko igrišče je dobesedno zlorabljeno izven časa šolskega pouka, predvsem v poznih večernih urah, med 

prazniki in med počitnicami. Igrišče je v lasti in upravljanju mestne občine in s sodelovanjem vodstva šole. Igrišče 

je v času rednega pouka, prvenstveno namenjeno športni vzgoji in izven šolskim dejavnostim. Uporabo izven tega 

časa pa bi morala urejati jasna pravila, kdo, kdaj, za kakšen namen in pod kakšnimi pogoji ga lahko uporablja.  

Omenjeno igrišče je bilo zgrajeno in postavljeno dobesedno pod okna spalnic hiš  tik ob igrišču. Nobeno športno 

igrišče ne stoji tako blizu stanovanjskih hiš, kot stoji prav to, pred šolo Simona Jenka. Naj v vednost povem, da so 

hiše stale na tem mestu veliko prej, preden so zgradili šolo in igrišče, zato bi morala upoštevajoč specifičnosti 

lokacije igrišča, za uporabo tega veljati druga, bolj stroga pravila. Zakaj ta pravila znamo postaviti za uporabo 

šolske telovadnice, ne pa tudi za uporabo zunanjega šolskega igrišča? Pravilo in pogoje uporabe zunanjega igrišča 

bi morali posredovati vodstvo šole, torej ravnatelji in lastnik objekta, to je občina s svojo pristojno službo. Za 

primerjavo naj navedem osrednji kranjski  štadion, za uporabo katerega se točno ve, kdo, kdaj in za kakšen namen 

ga lahko uporablja. Štadion je nadzorovan, v večernem času pa se ga zaklepa. Na njem se v nočnih urah ne igra 

nogometa in se ne zabava z glasno glasbo. Zakaj se to lahko dogaja na šolskih igriščih, praktično pri vseh šolah v 

občini? Zato, ker vodstva šol ne znajo ali ne želijo na lastnem prostoru vzdrževati in vzpostavljati reda. Menim, 

da bi se morali ravnatelji in ravnateljice,  v duhu dobrega gospodarja, za rešitev teh težav, bolj zavzeti in suvereno 

braniti interes šole. 

S tem nevzdržnim stanjem, so že več kot leto dni seznanjeni ključni deležniki v KS, na osnovni šoli, na policiji in 

tudi v vodstvu občinske uprave. Bilo je kar nekaj sestankov, vendar se bistveno ni spremenilo še nič! Nazadnje, 

7.3. je bilo s podžupanom Janezom Černetom in predsednikom KS Borom Baldermanom dogovorjeno, da se bo 

ob 22. uri igrišče zaklepalo in zasenčilo javno razsvetljavo, katera  omogoča nočno igranje nogometa in druženja. 

Dogovorjena sta bila tudi prestavitev klopic in pritrditev golov. Nič od tega se ni zgodilo!  V zadnjih dveh tednih 

so bile zaradi protesta stanujočih krajanov, v poznih nočnih urah tri policijske intervencije, nazadnje je bila sinoči 

23.5. ob 22.30. Eno tovrstno intervencijo sem iz daljave spremljal tudi jaz, zato lahko le potrdim navedbe in 

upravičene proteste prizadetih krajanov. 

Za odpravo tovrstnih neljubih dogodkov in v bran krajanom, predlagam naslednje rešitve: 

1. Zaklepanje igrišča in prehoda med 22. in 7.uro zjutraj  

2. Na vidno mesto napisati zakaj prihaja do omejitev uporabe igrišča 

3. Uvesti redne obhode varnostne službe, mestnega redarstva ali policije  
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4. Zasenčenje luči, oziroma prižiganje teh  le ob prisotnosti upravičenih obiskovalcev in uporabnikov 

igrišča 

5. Na vidno mesto napisati jasna pravila uporabe igrišča in prehoda 

6. Zaklepanje nogometnega igrišča tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in med počitnicami, v kolikor 

vpleteni ne vzpostavite reda 

 

Prosim za pisni odgovor občinske uprave. Poslano:  KS Vodovodni stolp, svetnikom MS, upravi MO 

Kranj, vodstvu OŠ Simona Jenka, stanujočim v neposredni bližini OŠ.«  

 

2. Mag. Igor Velov:  

- Predlagal je, da se krožno križišče med Delavsko cesto in Škofjeloško preplasti. Tisti, ki se tam vozijo, 

vedo, da tisti asfalt drsi. Vsako leto pade en kup kolesarjev in motoristov.  

- Cesta Zlato Polje, to je od Gradbinčeve jame - naselja, ki se mu reče v luknji dol in pelje proti 

Struževem. Tam ljudje uporabljajo to cesto, ki je ozka, na eni strani je prepad dol proti reki, na drugi 

strani so tik ob cesti dvorišča in ceste, uporabljajo stanovalci Struževa. Ne peljejo se po glavni cesti, ki 

pelje proti Naklem in potem na krožišču levo proti Gorencu, pri piceriji. Prosil je, da se na tej cesti 

opravi meritev, koliko vozil gre v katero smer in kakšne hitrosti dosegajo. Temu primerno naj se na 

podlagi podatkov in dejstev, uredi drugačen promet, ker po njegovem vedenju in poznavanju 

prometne varnosti, to ni ok. Najbolj prav bi bilo, da bi bila ta cesta na eni strani zaprta ali slepa ulica, 

zato da omogoča normalno funkcioniranje naselja.  

- Do naslednje seje želi odgovor, kaj je s projektom Sava, v kateri fazi je, kakšen bo končen izgled? To je 

na delu ob cesti proti Gorenjskim elektrarnam.  

- Ni zadovoljen z odgovorom za dostop invalidov v mestno jedro. Predlagal je, da se omogoči dostop 

invalidom v mestno jedro za dve uri. Prosi za opredelitev.  

- Predlagal je, da se pri obnovah v mestnem jedru za dovolilnico za dostop tovornih vozil v višini 300 

EUR razmisli o zamenjavi pogoja, da investitor popravi škodo, ki jo naredijo tovorna vozila. Naj se 

spodbuja obnove in urejanje mestnega jedra, ne pa še dodatno obremeni investitorje.  

- Želja je po obnovi in revitalizaciji mestnega jedra. Po drugi strani je v mestnem jedru ogromno 

problemov s parkirnimi mesti. Če je občina omogočila investitorju Iskrice, ki ima eno in pol parkirno 

mesto na stanovanje, zakaj je mestnem jedru drugače. Predlagal je, da se občinska uprava opredeli do 

tega problema, v nasprotnem primeru bo predlagal spremembo v prostorskih dokumentov.  

Predsedujoči, podžupan Janez Černe, je odgovoril, da bo v občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

mestno jedro predlagano nič parkirnih mest za staro mestno jedro.  

V mestnem jedru manjši investitorji plačajo 300 EUR, je še najmanj kar uprava zahteva. Investitorji večjih obnov 

imajo v soglasju z Mestno občino Kranj dolžnost, da uničene tlake popravijo. Uprava bo pripravila pisne 

odgovore. 

 

3. Irena Dolenc:  

- Zelo moteči so novi grafiti »Slava Rusiji« z dodano črko »Z«, zato je predlagala, da se jih odstrani. Eden 

je na Sejmišču, drugi pod mostom pri Gorenji Savi.  

 

Podžupan Janez Černe je odgovoril, da grafite na javnih površinah Komunala Kranj takoj naslednji dan odstrani. 

Problem je na površinah v zasebni lasti. Občina pozove lastnika površine, ki so večino odzivni in to odstranijo. 

Površina na Sejmišču je last Elektra Gorenjske, ki je grafit že odstranil.  
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4. Tomaž Ogris:  

- Na prošnjo prebivalcev Struževa je vprašal, ali se da karkoli narediti na cesti dol od Gorenca, vsaj zaris 

črt za zaznamovanje pločnika ali kolesarske steze. Ponoči hodi veliko ljudi po drugi strani ceste in so 

praktično nevidni, zato lahko pride do nesreče.  

- Dal je pobudo, da se na krožišče v Bitnjah poleg usmerjevalne table za Šmarjetno goro postavi tudi 

tablo za smer Sveti Jošt nad Kranjem.  

- Glede hipodroma Sava je vprašal, kdaj je ta park odprt, komu je namenjen in kdo ga lahko uporablja. Z 

postavljeno ograjo okrog hipodroma Sava je zaprt dostop do pump tracka, ki je nad igriščem.   

- Vprašal je, kdaj je planirana obnova ceste mimo Gorenjske banke in policije.  

 

5. Barbara Gunčar:  

- Predlagala je, da se v sklopu zelenega prehoda iz mestnega pokopališča naredi park z zasaditvijo 

dreves.  

 

Podžupan Janez Černe je pojasnil problem zasajanja dreves na pokopališčih, da se korenine zajedajo v področje 

grobov, kar je odsvetovano. Komunala Kranj zasaja drevesa na tistem področju in tako se v letošnjem letu 

obeta nekaj dodatnih zasaditev na mestnem pokopališču. Podan bo tudi pisni odgovor.  

 

6. Manja Zorko:  

- Predlaga ukrepe za omejitev hitrosti na Likozarjevi cesti. Razlog je zelo tragičen in sicer včerajšnja 

prometna nesreča, ki se je zgodila zaradi prekomerne hitrosti. Cesta je prometno vedno bolj 

obremenjena in zato predlaga, da se postavi stacionarni radar, lahko tudi merilih hitrosti, ki obvešča 

voznike o hitrosti. Krajevna skupnost Bratov Smuk je v okviru investicij v krajevne skupnosti predlagala 

izgradnjo krožišča, na lokaciji križišča ceste Rudija Šelige in Likozarjeve ulice. Krožišče je že del 

občinskega prostorske načrta in je tako že prostorsko umeščen.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.45. 

 

 

Zapisala:  

Milena Bohinc 

        Janez Černe 

        Podžupan 

 


