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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

32. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v sredo, dne 2. 2. 2022 ob 16.00 uri na daljavo preko 

spletnega orodja Obcine.miteam.si. 

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

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

Irena Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Gordana Grobelnik, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Iztok 

Jenko, Nataša Jenkole, Andreja Kert, Saša Kristan, Milan Glamočanin, mag. Branko Grims, Nataša Majcen, Nada 

Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris, Ana Pavlovski, Gašper Peterc, Damjana Piškur, dr. Neven Polajnar, 

Jožef Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović, Albin Traven, Boštjan Trilar dr. Andreja Valič Zver, Boris 

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

 

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 gospodarske dejavnosti in promet, Slavko Savič – 

vodja Oddelka za promet v Uradu za gospodarske dejavnosti in promet, Tomaž Lanišek – vodja Sektorja za 

projekte, razvoj in pametno skupnost, Eva Mlakar – vodja Skupne službe notranje revizije, Martin Raspet – 

direktor Skupne občinske uprave občin Gorenjske, 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. 

 

Z nami so tudi član Nadzornega odbora Dušan Josevski, novinarji: Miran Šubic, Simon Šubic – Gorenjski glas, 

Maja Tekavec – Radio Gorenc, Ana Jagodic – Radio Kranj in Peter Šalamon – Žurnal 24,  Milena Ristič, 

predsednica Sveta OŠ Jakoba Aljaža Kranj k točki 2A. Kadrovske zadeve. 

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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Mestni svet je obvestil, da bo danes seja potekala na podlagi 179a. člena Poslovnika Mestnega sveta, ki določa 

potek seje na daljavo. Danes, dne 2. 2. 2022 so bila po elektronski pošti posredovana gradiva: Poročilo o izvršitvi 

sklepov 31. redne seje  in 6. dopisne seje MS, Seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami in Predlog 

obvezne razlage 4. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, ki ga je posredovala 

Statutarno pravna komisija. Gradivo je v ponedeljek, 31. 1. 2022, obravnaval tudi Sosvet za KS. K 2. točki so bile 

posredovane dodatne tri kadrovske zadeve. Predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je predlagal, da se sprejme 

sklep o uvrstitvi gradiva na dnevni red in dal na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 
Na dnevni red se uvrstijo kadrovske zadeve: B. Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Dom upokojencev Kranj, 
C. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, D. Imenovanje nadomestnega 
predstavnika v Nadzorni svet Komunale Kranj in E. Mnenje h kandidaturam za ravnatelja OŠ Staneta Žagarja Kranj. 
 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

Irena Dolenc je na podlagi 60. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj podala ugovor na glasovanje 

zaradi neupoštevanja volje petih svetnikov, ki so želeli glasovati, pa se njihov glas ni upošteval. Iz zapisnika je 

razvidno, da 5 glasovnic ni bilo veljavnih, prezgodaj, prepozno ali napačno oddane glasovnice in še pet svetnikov 

ni glasovalo. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj v 60. členu določa, da lahko svetnik poda ugovor na 

glasovanje najkasneje do pričetka razprave ob naslednji točki dnevnega reda. Če svetnik ugovarja poteku 

glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se glasovanje ponovi. O isti zadevi je mogoče glasovati največ trikrat. 

Če je po tretjem glasovanju podan ugovor, o ponovnem glasovanju odloči svet, sicer se šteje, da je zadnje 

izvedeno glasovanje o tej točki pravilno. Poslovnik omogoča, da se o točki dnevnega reda glasuje na ugovor 

svetnika, zato ni zbirala nobenih podpisov, ker zadošča ugovor enega samega svetnika. 

 

Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve, je povedala, da v tem primeru določba 60. člena 

Poslovnika MS MOK ne pride v poštev, ker je določba 42.a člena specialnejša. Specialneje ureja dopisno sejo in 

tu ni možno podati ugovor na ta način, kot je predlagala Irena Dolenc. V tem primeru se brez dopolnitve 

poslovniških določil ne more uporabljati določba 60. člena. 

  

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

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 22. 12. 2021 in zapisnika 6. dopisne 

seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 11. – 13. 1. 2022 ter poročila o izvršitvi sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o simbolih Mestne občine Kranj - predlog 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – predlog 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne 

prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj – osnutek – predlog za skrajšani postopek 

7. Obvezna razlaga podtočke 9. prvega odstavka 4. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 

občine Kranj 

8. Soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu 

9. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 1 PROTI). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 31. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 22. 12. 2021 IN 

ZAPISNIKA 6. DOPISNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 11. – 13. 1. 2022 TER 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV 

 

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

 

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

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 22. 12. 2021 in zapisnik 6. dopisne seje 

Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 11. – 13. 1. 2022 ter poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. RAZREŠITEV PREDSTAVNIKA V SVETU OSNOVNE ŠOLE JAKOBA ALJAŽA KRANJ 
 

Uvodno poročilo je podal Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj. Širšo obrazložitev je podala Milena Ristič, 

predsednica Sveta zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj.  

 

Razpravljali so: Ana Černe, Janez Černe in Zoran Stevanović. 

 

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

 

SKLEP: 

 

Elvis Brandić se razreši kot predstavnik ustanovitelja Mestne občine Kranj iz Sveta zavoda Osnovna šola Jakoba 

Aljaža Kranj.  

 

Sklep velja z dnem sprejema na mestnem svetu. 

 

Sprejeto z dvotretjinsko večino vseh svetnikov (30 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 PROTI, 5 NI GLASOVALO). 

 

 

B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA DOM UPOKOJENCEV 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 predstavnico lokalne skupnosti, Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Dom upokojencev Kranj imenuje 

Damjana Piškur.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
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C. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA ODBORA 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 Alenko Podbevšek s funkcije podpredsednice/članice Nadzornega 

odbora Mestne občine Kranj.  
 

2. Za nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Kranj se imenuje Viktor Mohorič.  
Sklep velja z dnem sprejema na mestnem svetu. 
  
Mandat članov nadzornega odbora je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Kranj.  

Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
D. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA V NADZORNI SVET KOMUNALE 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 Nejca Koprivška kot predstavnika ustanoviteljice, Mestne občine 

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

 

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

Mestne občine Kranj imenuje Irena Dolenc.  

 

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

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

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 

 

E. MNENJE H KANDIDATURAMA ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE STANETA ŽAGARJA KRANJ 

 

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

 

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

 

SKLEP: 

 

M N E N J E   h kandidaturam za ravnatelja Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj: 
Jožetu Povšinu in Marku Popitu se da pozitivno mnenje h kandidaturam za ravnatelja Osnovne šole Staneta 
Žagarja Kranj.  
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
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3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

A. Izbris zaznambe javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2103 Predoslje parcela 741/1 (ID 

6358545), katastrska občina 2103 Predoslje parcela 741/2 (ID 6358546), katastrska občina 2103 Predoslje 

parcela 741/3 (ID 6358547) in katastrska občina 2104 SUHA parcela 695/2 (ID 962870) 

 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve. 
 
Stališča komisij: 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

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

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

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na  katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 741/1 (ID 
6358545), katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 741/2 (ID 6358546), katastrska občina 2103 PREDOSLJE 
parcela 741/3 (ID 6358547) in katastrska občina 2104 SUHA parcela 695/2 (ID 962870). 

 

 Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 

 

B. Izbris zaznambe javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 2100 KRANJ parcela 448/73 (ID 

7166968), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 448/74 (ID 7166965) in katastrska občina 2100 KRANJ 

parcela 448/75 (ID 7166966) 

 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve. 
 
Stališča komisij: 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

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

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

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 
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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 pri nepremičninah katastrska občina 2100 KRANJ parcela 
448/73 (ID 7166968), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 448/74 (ID 7166965) in katastrska občina 2100 
KRANJ parcela 448/75 (ID 7166966). 

 

 Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2022 - dopolnitev 

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

Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

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

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

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo premoženjskih zadev. 
 

Stanovanjska komisija:  

Komisija se je seznanila z gradivom pod zadevo C. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Kranj za leto 2022 – dopolnitev in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2022. 

 

 Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

 

D. Prerazporeditev sredstev 

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

 

Stališča komisij: 

 

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, 3. C in 3. D Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 

 

Statutarno pravna komisija: 

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

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov v letu 2022 
v predlagani vsebini: 

1. iz NRP 40600029 LN Planina-jug, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta  
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 30.000,00 EUR in podkonta 420600  Nakup zemljišč v 
višini 70.000,00 EUR, v skupni višini 100.000,00 EUR 
na NRP 40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj, PP 170403 Razvoj malega gospodarstva, podkonto 
420204 Nakup drugega pohištva, v s skupnem znesku 100.000,00 EUR, za potrebe nakupa opreme.  

 
2. iz NRP 40600031 LN Britof - Voge, PP 230804 ZN Britof- Voge-zemljišča, podkonta 420600 Nakup zemljišč v 

višini 15.000,00 EUR 
iz NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole, PP 111001 Investicije in invest. tranfser -
izobraževanje, podkonta 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 30.000,00 EUR 
iz NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein, PP 131001 Investicije v nepremično kulturno 
dediščino, podkonta 420401 Novogradnje, v višini 70.000,00 EUR in podkonta 420801 Investicijski nadzor v 
višini 5.000,00 EUR, podkonta 420600 Nakup zemljišč v višini 5.000,00 EUR, v skupni višini 80.000,00 EUR 
iz  NRP  40620001 Obnova Kidričeve ceste, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 2.000,00 EUR 
na NRP 40719004 Dom upokojencev, PP 151006 Dom upokojencev, podkonto 420804 Načrti in druga 
projektna dokumentacija v višini 127.000,00 EUR, zaradi zamika izpolnitve terminskega plana pridobivanja 
gradbenega dovoljenja. 

 
3. iz  NRP  40620001 Obnova Kidričeve ceste, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 

podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 28.000 EUR 
iz NRP 40719015 Vrtec Bitnje, PP 121001 Investicije in investicijski transferji, podkonta 420299 Nakup druge 
opreme in napeljav v višini 10.000 EUR 
iz (NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12) podNRP-ja 40619531 P11: Soseska Primskovo-Stari 
Kranj (vhod Čebelica), PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420500 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 134.480,00 EUR 

 
iz (NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12)  podNRP-ja 40619531 P11: Soseska Primskovo-Stari 
Kranj (vhod Čebelica), PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 402006 
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v višini 7.520,00 EUR 
na NRP 40720051 Dnevno varstvo starejših-Planina, PP 151007 Socialno varstvo starih- investicije, podkonto 
420501 Obnove v višini 180.000,00 EUR, za izvedbo planiranih gradbeno obrtniških del iz leta 2021, ki so se 
zamaknila v leto 2022. 

 
4. iz (NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12) podNRP-ja 40619531 P11: Soseska Primskovo-Stari 

Kranj (vhod Čebelica), PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 402006 
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v višini 2.569,00 EUR 
iz (NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12) podNRP-ja 40619531 P11: Soseska Primskovo-Stari 
Kranj (vhod Čebelica), PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420801 
Investicijski nadzor v višini 16.294,00 EUR 
iz (NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12) podNRP-ja 40619531 P11: Soseska Primskovo-Stari 
Kranj (vhod Čebelica), PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 420899 
Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 12.181,00 EUR 
iz (NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12) podNRP-ja 40619531 P11: Soseska Primskovo-Stari 
Kranj (vhod Čebelica), PP 231003 Cestna razsvetljava-investicije, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje 
in izboljšave v višini 40.950,00 EUR 
iz SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE, PP 240101 Splošna proračunska rezervacija-župan, podkonta 
409000 Splošna proračunska rezervacija v znesku 228.006,00 EUR 
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na NRP 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, PP 111001 Investicije in invest. transfer-
izobraževanje, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 300.000,00 EUR, za izvedbo 
planiranih gradbeno obrtniških del iz leta 2021, ki so se zamaknila v leto 2022. 

 
5. iz NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste, PP 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonta 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 60.000,00 EUR,  
na pod NRP P10: Športni park Kranj- Avtobusna, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest, podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 60.000,00 EUR, ki so bila že razporejena 
s sklepom št. št. 22031 z dne 6.1.2022. 

 

 Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 

 

 

 

4. ODLOK O SIMBOLIH MESTNE OBČINE KRANJ – PREDLOG 

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

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je dal v potrditev naslednji 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Odlok o simbolih Mestne občine Kranj. 

 

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

 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI 

KRANJ – PREDLOG 

 
Uvodno poročilo je podal Slavko Savič, vodja Oddelka za promet v Uradu za gospodarske dejavnosti in promet. 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo:  

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni 

občini Kranj – predlog 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa 

v Mestni občini Kranj.  
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Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, je dal v potrditev naslednji 
 
SKLEP: 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. 
 

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

 

 

 

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU, VZDRŽEVANJU JAVNE RAZSVETLJAVE TER 

SVETLOBNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA 

SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

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

 

Stališča komisij:  

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija soglaša s predlogom za skrajšani postopek in nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne 
razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj – osnutek – predlog za 
skrajšani postopek 
 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 

Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne 

razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj – predlog za skrajšani 

postopek.  

 

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

 

SKLEPE:  

 

1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave 

ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 

 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne 

prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.  

3. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter 

svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj. 

 

        Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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7. OBVEZNA RAZLAGA DOLOČB 4. ČLENA ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE 

KRANJ 

 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Stališča komisij: 
 
Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija soglasno (4 ZA) predlaga v sprejem besedilo obvezne razlage podtočke 9. prvega 

odstavka 4. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 

63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 1/18, 23/18, 41/18, 76/19, 168/20, 184/20, 10/21, 108/21 in 115/21). 

 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Obvezno razlago podtočke 9., prvega odstavka 4. člena Odloka o izvedbenem 
prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 
Sprejme se Obvezna razlaga 4. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list 
RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 1/18, 23/18, 41/18, 76/19, 168/20, 184/20, 10/21, 108/21 in 
115/21). 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

8. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU 

 
Uvodno poročilo je podala Tanja Hrovat, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Stališča komisij: 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 

Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 

Soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu in se z njo strinjajo. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša s predlagano ceno storitve pomoč družini na domu. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 
Mestni svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj od 1. 3. 2022 dalje soglasje k predlagani 
ekonomski ceni storitve pomoč družini na domu ob delavnikih v višini 22,67€, ob nedeljah 30,19€ ter na dan 
državnega praznika in dela prostega dne 32,43€ in predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 
74,1%. Cena urne postavke storitve pomoč družini na domu znaša za uporabnika ob delavnikih 4,20€, ob nedeljah 
5,83€, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,17€ in ostaja za uporabnika do naslednjega potrjenega 
predloga Doma upokojencev Kranj nespremenjena. 

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
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9. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 

1. Sandra Gazinkovski: 

- Zahvalila se je za izčrpen odgovor glede čiščenja listja, vendar z njim ni zadovoljna. Če bi sproti čistili listje, bi 

bila zadeva hitro urejena. Zanima jo, zakaj Komunala Kranj v Kranju slabo opravlja svoje delo? Potrdila je, da 

je na ulici med Janeza Puharja in Tončka Dežmana bilo listje počiščeno, in sicer prejšnji teden, dva meseca in 

pol po tem, ko je dala pobudo.  

- Glede dogajanja v Kranjskih vrtcih je povedala, da je prav, da vsi svetniki to slišijo. V prejšnjem tednu so imeli 

sejo sveta zavoda s samo eno točko, potrditev izbrane kandidatke Tee Dolinar za ravnateljico. Rezultat je bil 

5 za in 5 proti, kar pomeni, da kandidatka ni bila potrjena. Nakar so na isti seji sprejeli še drugi sklep, s katerim 

se je večina strinjala. Čez dva dni so člani sveta zavoda, verjetno na pobudo neizbrane kandidatke na svojo 

roko sklicali novo izredno sejo. Po poslanem pravnem mnenju iz Mestne občine Kranj, je bila ta izredna seja 

preklicana. Postopek za ravnatelja pa končan. Vse to bi bilo v redu, če nam ne bi zaposlene iz Kranjskih vrtcev 

sporočile, da so po enotah Kranjskih vrtcev hodile organizatorke dela in grozile, da bodo s tem, ko je bila 

izbrana nova v.d., vse podravnateljice in tudi nekatere vzgojiteljice izgubile službe. Dopis oziroma iniciativo 

so zaposlene v večini podpisale, večina dopisa tudi prebrala ni, sedaj jih skrbi, kaj so sploh podpisale. 

Iniciative sama nisem videla, a glede na poročanje s terena, verjamem, da se je to dogajalo. Zaradi spornega 

delovanja v času gospe Dolinarjeve, njej ne bom in ne morem dati soglasja, niti če se ponovno prijavi na 

razpis. Spornega pa zato, ker so se v njenem času pojavila sporna kadrovanja, tudi sama sebe je poskusila 

zaposliti kot vzgojiteljico za nedoločen čas. Pojavile so se manipulacije in grožnje zaposlenim. Predlagala je, 

da pred podajo soglasja ravnateljem in direktorjem h kandidaturi, le te preverijo tudi tako, da jih povabijo 

na seje mestnega sveta.  

- Kar pa se tiče casinoja v Planetu Tuš, je sporočila mestnemu svetu, da se počuti izigrano, saj bi se za tako 

pomembno temo morali pogovoriti in ne glasovati preko dopisne seje. Je absolutno proti Casinoju v Planetu 

Tuš in tako je tudi glasovala.  

 

2. Saša Kristan:  

- Na 31. seji mestnega sveta sta z gospodom Homanom izpostavila problematiko specialistične ambulante 

ORL. Delni odgovor na seji je sicer že podala gospa Tanja Hrovat, vendar je vseeno pričakovala odgovor 

pristojnih v Zdravstvenem domu Kranj. Prosila je za posredovanje problema odgovornim v Zdravstvenem 

domu Kranj, da podajo odgovor.  

 

3. Mag. Barbara Gunčar:  

- Zanima jo, koliko je stala kampanja za izvajanje participativnega proračuna, kdo je bil izbran med koliko 

ponudbami in koliko krajevnih skupnosti je bilo vključenih v delavnice.  

- Zanima jo, kakšne pristojnosti imajo redarji in ali imajo res naročeno, da morajo v Krajevni skupnosti 

Vodovodni stolp vsako jutro in vsak večer pregledati, kako tam parkirajo.  

 

4. Albin Traven: 

- Mestna občina Kranj ima v lasti kar nekaj ograj, tako lesenih in kovinskih. Zelo ga moti, ker so bile nazadnje 

prebarvane pred 30imi leti, pod prvim mandatom župana Grosa. Gre za dva do tri kilometre ograj, ob Savski 

loki, ob Kokri, Jelenovem klancu. V proračunu pa ni postavke za vzdrževanje ograj. Skrajni čas bi bil, da se to 

uredi. Zanima ga, ali na občini vodijo evidenco o ograjah oz. ali so razmišljali o tem, da se to uredi.  

 

5. Nada Sredojević:  

-  Predlagala je, da bi vozil Kranvaj od glavne avtobusne postaje in nazaj po Koroški ceste. S tem bi se 

omogočilo ljudem iz centra, kjer je veliko starejših in gibalno oviranih, da pridejo do bank, avtobusne postaje, 

pošte. Na drugi strani pa naj vozi do doma upokojencev, saj je veliko varovancev, ki bi obiskali mesto. Hkrati 

bi tudi obiskovalcem doma upokojencev omogočili lažji dostop iz avtobusne postaje do samega centra.  

 

Matjaž Rakovec, župan, je povedal, da podaljšanje linij Kranvaja ni možno, ker vozi samo v zaprtem delu starega 

Kranja.  
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Janez Černe, podžupan, je povedal, da je problem Kranvaja v tem, da kot brezplačna oblika prevoza ne sme voziti 

na istih trasah kot mestni ali medmestni promet. Zaradi tega na Ministrstvu za infrastrukturo ne dajo soglasja za 

vožnjo izven zaprtega mesta. Če bi bil Kranvaj plačljiv, bi pa lahko vozil na trasah, ki jih je predlagala svetnica 

Nada Sredojević. 

 

6. Irena Dolenc:  

- Izpostavila je, da problem oskrbovalk za izvajanje storitve pomoči na domu. Dom upokojencev Kranj ne najde 

dovolj oskrbovalk, nikoli niso zapolnjena vsa razpisana prosta mesta. To pred vse postavlja en zelo resen 

problem za prihodnost. Kje bodo dobili dovolj zdravstvenega kadra za nov dom upokojencev na Zlatem polju 

oziroma za novo regijsko bolnišnico? Nujno je treba razpisati več vpisnih mest za zdravstvene poklice in tudi 

nagovarjati k vpisu na te poklicne programe. Veliko staršev oziroma otrok oziroma vsi skupaj se v devetem 

razredu odločajo za vpis v srednjo šolo. Pri tem rečejo, ne bomo se vozili daleč, mi se bomo vpisali na eno od 

obstoječih srednjih šol, ki je v Kranju. To pomeni, ne želijo se voziti niti na srednjo zdravstveno šolo na 

Jesenice, niti na srednjo zdravstveno šolo v Ljubljano. Mogoče bi se celo kakšen učenec navdušil za te 

zdravstvene poklice, če bi bil program tudi v Kranju. Dala je v razmislek, da se potrudijo in se povežejo z 

Zdravstveno šolo Jesenice, da v Kranju poskuša odpreti podružnico svoje srednje šole. To bi bil predlog za 

prihodnost, sicer malce dolgotrajnejši.  

- Odgovora, ki sta jih Upravna enota Kranj in Center za socialno delo  glede uveljavitve spremembe Zakona o 

prijavi bivališča, sta naravnost smešna. Ne moreš voditi neke upravne enote oziroma nekega centra, če ne 

znaš zbrati podatkov, ki jih nekdo od tebe želi. To pomeni, ti podatki so možni, da jih nekdo zbere, vendar jih 

niso želeli posredovati.  

 

7. Mag. Igor Velov:  

- Zagovarja, da je namen nadzor prometa ta, da se izboljša prometna varnost, da se s tem nadzorom 

pripomore k pravilnejšemu ravnanju udeležencem prometu, nikakor pa ne, da se straši ali pa da se samo 

polni proračun. Izpostavil je nadzor prometa v konkretnem primeru v Stražišču na Delavski cesti, ki poteka 

mimo Piramide pod Šmarjetno goro, na katerega so opozorili občani in krajani. Se pravi, se peljete z 

omejitvijo 50, zagledate znak, je omejitev 40, spustite plin, gre klanec navzdol, da bi moral celo zavirati ali 

ustavljati vozilo, če bi hotel ustaviti na 40. Levo na parkirišču stoji radar in v tistih 50, 100 metrih, kjer se 

pravočasno ne zniža hitrosti zaradi prej omenjenih razlogov, se lovi tiste, ki pridejo s hitrostjo na 45, 48, 50 

km na uro in seveda oglobi.  S tem se nič ne pripomore k prometni varnosti, ker je nižje dol dvojni ovinek in 

je potrebno zavirati in ustaviti na 10 ali 15 km na uro. Res se nekoga lovi na vrhu klanca, kjer takoj za znakom 

40 ne moreš voziti toliko, sploh tisti, ki imajo električne avtomobile in avtomobile z avtomatskim 

menjalnikom. Verjame, da je vse skupaj najmanj nenavadno, če ne inkasanstvo na tem delu postavljati radar. 

Poudaril je, da tam ni bilo prometne nesreče že leta in leta. Apeliral je, naj se promet umirja tam, kjer je 

problematičen, ne pa tam, kjer ni.  

- Vprašal je, kaj se dogaja s postavitvijo novega kmetijskega objekta, ki je predviden na Hafnerjevi poti na polju 

med vrtnarijo, gledano proti Savi. Veliko je nejevolje lokalnih prebivalcev, ker naj bi tam nastajal nek 

ogromen objekt za zbiranje gnojevke, 15 milijonov ton, na leto in seveda, takoj čez cesto nasproti so naselja. 

Trenutno je stvar na upravni enoti, kjer se poskuša ustaviti gradbeno dovoljenje. Prebivalci so stranke v 

postopku. Menil je, da je ključno, kako tukaj nastopi občina. Prosil je za preveritev informacije do naslednje 

seje, da v kolikor bi občina neko pot zadaj bolj proti Savi zamaknila, bi bilo možno ta objekt z novo 

dokumentacijo, z novim gradbenim dokumentom dovoljenjem zamakniti, da ne bi bil tako moteč za okolje. 

Seveda bo do tega prišlo, če bo to gradbeno dovoljenje padlo. Prosil je župana, da razmisli, kaj tukaj lahko 

naredijo. Naj kmet kmetuje, naj zbira gnojevko, vendar na način, da ne moti lokalnega prebivalstva in 

mimoidočih.  

 

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je povedal, da gre za objekt za potrebe kmetije, ki je skladen z 

Občinskim prostorskim načrtom. Tam je tudi za nekatere sosede to moteča zgodba. Prestavljati cesto še bolj 

notri, je težko, ker je zadeva že tako zavita, da potem cesta ima svoje zakonitosti. Ne moremo kar prestavljati 

ceste zaradi enega kmeta, ki ima tam skladno s prostorskimi akti to pravico. Mora pa upoštevati vse zahteve, kar 
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se tiče smradu, ureditve kmetije in tega objekta. Imeli smo že več sestankov na to temo in iskali tudi neke vmesne 

rešitve, vendar ne prav uspešno, ker so tako eni kot drugi vsak na svoji strani. Sprememba prostorskega akta bi 

pomenila dolgo pot in na nek način neupravičeno. Območje je bilo že ves čas predvideno za kmetije in to pravico 

lastniki imajo.  

 

Tomaž Ogris:  

- Zanimalo ga je, ali je to vodovarstveno območje in ali je to zajeto notri v dovoljenju ali ne in kaj to spremeni.  

 

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je odgovoril, da bo moral investitor pridobiti pozitivno mnenje tudi 

od vodarjev, ki skrbijo za to območje in slediti ukrepom, da zavarujejo to vodovarstveno območje. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00. 
 
 
Zapisala: 
Milena Bohinc 
 
 

Matjaž Rakovec 
Župan 

 


