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Številka:    900-1/2020-13-(52/04) 

Datum:      29. 1. 2020 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

13. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 29. 1. 2020 ob 16.00 uri v sejni dvorani 

številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

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

Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, Bojan Homan, Andreja Kert, Robert Kranjec, 

Tanja Graonja Krstev, mag. Branko Grims, Iztok Jenko mag., Nataša Jenkole, Saša Kristan, Nataša Majcen, Nada 

Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piškur, dr. Neven Polajnar, Jožef 

Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović mag., Ana Štromajer, Boštjan Trilar, Albin Traven, dr. Andreja Valič 

Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Odsotna svetnica mag. Barbara Gunčar. 

 

Na seji so bili navzoči še: Bor Rozman – direktor mestne uprave, Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Mirko 
Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja 
Urada za družbene dejavnosti, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Marko Čehovin - vodja Urada za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slavko Savić – strokovni sodelavec Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Vid Krčmar – strokovni sodelavec v Uradu za 
tehnične zadeve, Eva Mlakar – vodja Skupne notranje revizijske službe, Sandi Pavlovič – namestnik vodja 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 
 

Na seji so bili prisotni tudi Jelena Vidović - članica Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, dr. Blaž Valič z 
Inštituta za neionizirana sevanja Ljubljana, Matjaž Brezavšček – Provia d.o.o. in Lili Gantar Žura – direktorica 
Zdravstvenega doma Kranj. 
 
Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 27 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  
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Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec je povedal, da je na mizo posredovano poročilo o izvršitvi sklepov 12. seje,  
seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, zapisnik Statutarno pravne komisije.  
 
Mag. Igor Velov je predlagal, da se točka 5. Izvajanje gospodarske javne službe – urejanje in čiščenje javnih zelenih 
površin na območju Mestne občine Kranj umakne z dnevnega reda. S predlogom se je strinjal tudi svetnik Zoran 
Stevanović.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Z dnevnega reda se umakne 5. točka Izvajanje gospodarske javne službe – urejanje in čiščenje javnih zelenih 
površin na območju Mestne občine Kranj.  
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 23 ZA, 6 PROTI, 0 NI GLASOVALO). 
 
Župan je umaknil dodatno kadrovsko zadevo F. Imenovanje direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba 
Kranj, ki je bila svetnikom posredovana po elektronski pošti v četrtek 23.1. 
 
Svetnikom so bile na mizo posredovane dodatna kadrovska zadeva G. Imenovanje predstavnika uporabnikov 
oziroma zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj ter dodatni premoženjski 
zadevi D. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini k.o. 2103 Predoslje parcela 760/1, 760/2 in 760/3 in E. 
Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Na dnevni red se uvrsti kadrovska zadeva 2.G. Imenovanje predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane 

javnosti v Svet javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj. 
2. Na dnevni red se uvrsti premoženjska zadeva 3.D. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini k.o. 2103 

Predoslje parcela 760/1, 760/2 in 760/3. 
3. Na dnevni red se uvrsti premoženjska zadeva 3.E. Dopolnitev načrta pridobivanje nepremičnega premoženja 

Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVALO). 
 
Ostalih pripomb na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnika 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 18. 12. 2019 ter poročila o izvršitvi 

sklepov 
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve  
4. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj - 

osnutek - predlog za skrajšani postopek 
5. Soglasje k ceni storitev pomoč družini na domu 
6. Predstavitev študije Obremenjenost okolja z visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji v Mestni občini 

Kranj 
7. Seznanitev s študijo o ukrepih ureditve prometnega omrežja in izgradnji priključka AC Kranj sever 
8. Poročanje o kadrovski in prostorski problematiki Zdravstvenega doma Kranj 
9. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 12. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 18. 12. 2019 TER 
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 
Poročilo o izvršitvi sklepov 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal Bor Rozman, direktor mestne 
uprave.  
 
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, dal v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 18. 12. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 
 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE   
 
A. PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE 

JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 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:  
 
V Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Kranj se kot predstavnike Mestne občine 
Kranj, imenuje:  

1. Ilija Dimitrievski 
2. Milan Glamočanin 
3. Darko Jarc 

 
Sklep velja z dnem sprejema na mestnem svetu. 
 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 

 

 

B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA GORENJSKE LEKARNE 
 
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:  
 
V Svet zavoda Gorenjske lekarne se kot predstavnika ustanovitelja, Mestne občine Kranj, imenuje Klemen 
Valter.  
 
Sklep velja z dnem sprejema na mestnem svetu. 
 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
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C. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA KULTURO IN ŠPORT  
 

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. Dušanu Josevski z dne 17.12.2019 preneha funkcija člana Komisije za kulturo in šport.  

2. Za članico Komisije za kulturo in šport se imenuje Edita Plava. 

 

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 (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
D. IMENOVANJE NOVIH PREDSTAVNIKOV V SVETU ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Stališče komisije:  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni imela pripomb k predlaganemu imenovanju. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj se imenujejo: 
 
1. Franci Strniša - predsednik SPV, 
2. Robert Nograšek – podžupan, 
3. Andrej Pavlin – predstavnik Policijske postaje Kranj, 
4. Erih Žnidaršič  – predstavnik Izpitnega centra s področja UE Kranj, 
5. Biljana Cvjetičanin  –  predstavnica Zavarovalnice Generali, 
6. Robert Zadnik – predstavnik Medobčinskega inšpektorata Kranj, 
7. Boštjan Paušer – predstavnik civilnih organizacij ali vzgojno izobraževalne organizacije s področja prometne 
varnosti, 
8. Andrej Zalokar - predstavnik civilnih organizacij ali vzgojno izobraževalne organizacije s področja prometne 
varnosti. 
 
Sklep velja z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj.« 
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
E. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA IZMED JAVNIH USLUŽBENCEV MESTNE UPRAVE MESTNE 

OBČINE KRANJ V SVET JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal župan Matjaž Rakovec.  
 
Stališče komisije:  
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni imela pripomb k predlaganemu imenovanju. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Za predstavnika Mestne občine Kranj, izmed javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Kranj, v Svet 
javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj se za naslednje mandatno obdobje imenuje mag. Marka 
Čehovina. 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 
 
 
G. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA UPORABNIKOV OZIROMA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET JAVNEGA 

ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Stališče komisije:  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni imela pripomb k predlaganemu imenovanju. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo 
Kranj se za naslednje mandatno obdobje imenuje Jureta Šprajca, univ.dipl.org.. 
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 

 
 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
A. IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2128 ZGORNJA BESNICA PARCELA 

710/3 (ID 542038) 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija se je seznanila in nima pripomb na gradivo premoženjskih zadev. 
 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

A, 3. B in 3. C Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  
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Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se je seznanila s predlaganim gradivom in predlaga, da 

se pri točki 3.A. (parc.št. 710/3 k.o. Zgornja Besnica – vodno zajetje v upravljanju Vodovodne zadruge Zgornja 

Besnica z.o.o.) do seje Mestnega sveta pove oziroma pojasni tudi stališče s strani Komunale Kranj. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2128 Zgornja Besnica 
parcela 710/3 (ID542038). 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 
 
 
B. IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2085 BABNI VRT PARCELA 1153/4 

(ID 2706337) 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija se je seznanila in nima pripomb na gradivo premoženjskih zadev. 
 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

A, 3. B in 3. C Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se je seznanila s predlaganim gradivom. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2085 Babni vrt parcela 
1153/4 (ID 2706337). 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 
 
 
C. UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU KATASTRSKA OBČINA NA ZEMLJIŠČU 

2134 ŽABNICA PARCELA 3043/18 (ID 7026235) 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija se je seznanila in nima pripomb na gradivo premoženjskih zadev. 
 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 

A, 3. B in 3. C Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo.  

 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo se je seznanila s predlaganim gradivom. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2134 Žabnica parcela 
3043/18. 
 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
D. IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI KATASTRSKA OBČINA 2103 PREDOSLJE PARCELA 760/1, 

760/2 in 760/3 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 
760/1, katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 760/2 in katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 760/3. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
 
E. DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
V razpravi sodelovali: Boštjan Trilar, Marko Čehovin, mag. Igor Velov, Bojan Homan, Janez Černe, Irena Dolenc, 
Robert Nograšek, Jelena Vidović, Nada Mihajlovič in župan Matjaž Rakovec.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2020. 
 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 4 NISO GLASOVALI). 
 
 
 
4. ODLOK O UREDITVI JAVNE SLUŽBE ZAGOTAVLJANJA ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU 

MESTNE OBČINE KRANJ - OSNUTEK - PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija mestni upravi predlaga v razmislek podrobnejšo opredelitev utemeljenih okoliščin za 
odstop od pogodbe v koncesijski pogodbi. 
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Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o ureditvi 

javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj - osnutek - predlog za 

skrajšani postopek in se z njim strinjajo. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o ureditvi javne službe zagotavljanja 
zavetišča za zapuščene živali na območju mestne občine Kranj.  
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo 
Potrdi se skrajšani postopek Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na 

območju Mestne občine Kranj.  

V razpravi so sodelovali: Manja Zorko, Lea Zupan, mag. Igor Velov, Janez Černe, Boštjan Trilar in Bojan Homan. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se osnutek Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju 

Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
2. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj se 

sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
3. Sprejme se Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne 

občine Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
 
5. SOGLASJE K CENI STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij: 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašana:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov in se z njimi 
strinjajo. Hkrati pozivajo župana, naj s svojimi pristojnostmi sugerira državi k celoviti ureditvi problematike 
starejših v MO Kranj. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo : 
Komisija soglaša s ceno storitev pomoči družini na domu. 
 
 V razpravi so sodelovali: mag. Igor Velov, Bojan Homan, Jožef Rozman, Janez Černe, dr. Andreja Valič Zver, 
Irena Dolenc, Zoran Stevanović, Robert Nograšek, Nada Mihajlović, Boštjan Trilar, Nada Kržan Bogataj in Matjaž 
Rakovec.  
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve 

pomoč družini na domu v višini 20,34 € in predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 77,9%. 
Cena urne postavke storitve pomoč družini na domu od 1. 2. 2020 dalje znaša za uporabnika ob delavnikih 
4,50 €, ob nedeljah 6,27 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,60 € in ostaja za do naslednjega 
potrjenega predloga Doma upokojencev Kranj nespremenjena. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira 
javno službo  pomoč družini na domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun 
cene socialno varstvenih storitev. 

2. Dom upokojencev Kranj lahko v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 
zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih zaposlitev, ko gre za 
zadovoljevanje potreb upravičencev po izvajanju storitev neposredne socialne oskrbe, katerim zaradi 
nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest, bolniških ali porodniških odsotnosti, koriščenja rednega letnega 
dopusta ali polne zasedenosti vseh razpoložljivih ur izvajanja storitev, niso sposobni zagotavljati storitev 
oziroma nimajo na razpolago proste ure za izvajanje storitve novemu uporabniku. 

3. Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 koristi 
sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne stroške, ki bi ob zaključku 
leta presegli omejitev 15% ter za stroške nujne začasne zaposlitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega 
dela. 

4. Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 lahko pri 
stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami (upravno administrativni 
stroški; stroški materiala in storitev; stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz 
dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov. 

 
Sklepi niso bili sprejeti (22 PRISOTNIH: 8 ZA, 14 PROTI, 0 NI GLASOVALO). 
 
Po krajši razpravi mag. Igorja Velova, Bojana Homana in Nade Bogataj Kržana, je dal predsedujoči Matjaž Rakovec 
v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve 

pomoč družini na domu v višini 20,34 €. 
 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 
2. Cene pomoči na domu za uporabnike se ne spremenijo in ostajajo v višini obstoječih cen. 
 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
 
3. Dom upokojencev Kranj lahko v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 

zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih zaposlitev, ko gre za 
zadovoljevanje potreb upravičencev po izvajanju storitev neposredne socialne oskrbe, katerim zaradi 
nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest, bolniških ali porodniških odsotnosti, koriščenja rednega letnega 
dopusta ali polne zasedenosti vseh razpoložljivih ur izvajanja storitev, niso sposobni zagotavljati storitev 
oziroma nimajo na razpolago proste ure za izvajanje storitve novemu uporabniku. 

 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 
 
4. Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 koristi 

sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne stroške, ki bi ob zaključku 
leta presegli omejitev 15% ter za stroške nujne začasne zaposlitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega 
dela. 

 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
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5. Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 lahko pri 

stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami (upravno administrativni 
stroški; stroški materiala in storitev; stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz 
dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov. 

 
Sprejeto z večino glasov (20 PRISOTNIH: 12 ZA, 8 PROTI, 0 NI GLASOVALO). 
 
 
 
6. PREDSTAVITEV ŠTUDIJE OBREMENJENOST OKOLJA Z VISOKOFREKVENČNIMI ELEKTROMAGNETNIMI 

SEVANJI V MESTNI OBČINI KRANJ 
 
Uvodno poročilo sta podala Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor ter dr. Blaž Valič z Inštituta za 
neionizirana sevanja Ljubljana.  
 
Stališča komisij: 
 
Stanovanjska komisija:  
Komisija se je seznanila z gradivom, glede dodatnih vprašanj bodo odgovori podani na sami seji Mestnega sveta 

Mestne občine Kranj. 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s študijo z nazivom Obremenjenost  okolja z 
visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji v Mestni občini Kranj. 
 
Razpravljali so: Boštjan Trilar, Lea Zupan, Bojan Homan in Janez Černe. 
 
Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 
 
 
7. SEZNANITEV S ŠTUDIJO O UKREPIH UREDITVE PROMETNEGA OMREŽJA IN IZGRADNJI PRIKLJUČKA AC 

KRANJ SEVER 
 
Uvodno poročilo sta podala Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Matjaž 
Brezavšček iz podjetja Provia d.o.o.  
 
V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, Evstahij Drmota, Matjaž Brezavšček, Marko Čehovin, Boštjan Trilar in 
Matjaž Rakovec.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s prometno študijo podjetja PROVIA d. o. o. in argumenti za 
izgradnjo priključka AC Kranj-sever. Mestni svet Mestne občine Kranj ugotavlja, da je izgradnja novega priključka 
AC Kranj-sever prva prioriteta za razbremenitev prometa v Mestni občini Kranj, saj predstavlja najugodnejšo, 
najučinkovitejšo in najhitrejšo rešitev. Zato Mestni svet Mestne občine Kranj poziva Ministrstvo za infrastrukturo 
RS, da projekt uvrsti med svoje prioritetne projekte, tudi v kontekstu predsedovanja Slovenije Svetu EU. 
 
Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA).  
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8. POROČANJE O KADROVSKI IN PROSTORSKI PROBLEMATIKI ZDRAVSTVENEGA DOMA KRANJ 
 
Lili Gantar Žura, direktorica Zdravstvenega doma Kranj je poročala o kadrovski in prostorski problematiki.  
 
V razpravi so sodelovali: Saša Kristan, Lili Gantar Žura, Irena Dolenc, Sandra Gazinkovski. 
Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 
 
 
9. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
Janez Černe je povedal, da bo dal pobudo pri spremembah Poslovnika Mestnega sveta, da se bo za izplačilo 
sejnine zahtevala prisotnost na 2/3 točk dnevnega reda. Upa, da bo zadeva podprta, da bodo s tem zagotovili 
boljšo prisotnost na sejah.  
 
Ob 21.10 je bila seja zaključena. 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 


