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ZADEVA: Dobesedni zapisnik 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,  

                 dne 20. 3. 2019 ob 16.00 uri v sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

MATJAŽ RAKOVEC: En lep dober dan. Prvi spomladanski dan je, začenjamo 4. sejo mestnega sveta Mestne občine 

Kranj. Do sedaj smo prejeli eno opravičilo za prisotnost in sicer se je opravičil gospod Jožef Rozman. Zdaj bi prosil, da 

ugotovimo prisotnost. Prosim, če lahko svojo prisotnost prijavite. Skupaj je prisotnih 26, odsotnih 11 in ugotavljam, 

da je svet sklepčen. Preden začnemo z dnevnim redom, bi rad par pojasnil. Na mizo so bila posredovana naslednja 

gradiva in sicer poročilo o izvršitvi sklepov zadnje seje mestnega sveta, seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi 

pripombami, predlog Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, amandmaji k 6., 7., 16. 

in 19. členu, Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, opredelitev do finančnih posledic 

ter Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, opredelitev do pripomb na predlog. Če 

rabite še ostale zadeve, proceduralno, če lahko preberem stvari, to se pravi na mizo ste prejeli dodatno gradivo k 4. 

točki, Odlok o organiziranju GARS-a in sicer opredelitev do pripomb Statutarno-pravne komisije, podanih na seji, dne 

14. 3. 2019, dodatna pojasnila glede finančnih posledic odloka in pa amandmaje k 5. členu odloka. Nadalje 

pojasnjujem, da sem v skladu s 132. členom poslovnika kot župan v treh mesecih od dneva konstituiranja sveta 

prevzel predlagateljstvo za Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – osnutek, zato 

predlagam, da se odlok obravnava kot predlog v drugem branju. Takšen predlog je podala tudi Statutarno-pravna 

komisija. Obravnava osnutka odloka je bila opravljena že na seji mestnega sveta marca 2018 in so v tem predlogu 

upoštevane in usklajene vse pripombe. Prav tako sem prevzel predlagateljstvo tudi za Odlok o ustanovitvi sveta 

ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – osnutek, zato predlagam, da se tudi ta odlok 

obravnava kot predlog v drugem branju. Takšen predlog je podala tudi Statutarno-pravna komisija, zato tudi zanj 

predlagam, da se odlok obravnava kot predlog v drugem branju. Tudi obravnava osnutka tega odloka je bila 

opravljena že na seji mestnega sveta marca 2018 in v tem predlogu so upoštevane in usklajene vse pripombe. 

Nadalje, če k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 

Kranj ne bo pripomb, ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve njegovega besedila, predlagam, da mestni svet 

v skladu s 5. odstavkom 129. členom poslovnika mestnega sveta Mestne občine Kranj po končani obravnavi osnutka 

akta preide na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu akta na tej seji. Naj še povem, da je bilo gradivo za 

mestni svet od 3. do vključno 11. točke obravnavano tudi na drugi seji sosveta za krajevne skupnosti, ki je bila ta 

ponedeljek, 18. 3. 2019. Razen parih vprašanj na gradivo ni bilo podanih pripomb. To so vse proceduralne zadeve, 
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za katere imam dolžnost, da jih preberem pred začetkom seje. Zdaj lahko prehajamo na sprejem dnevnega reda. 

Gospod Albin Traven, prosim. 

ALBIN TRAVEN: Na 2. točko dnevnega reda, Kadrovske zadeve, bi podal predlog, da se da soglasje k imenovanju 

direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj. Malo smo pričakovali, da bo to na dnevnem redu, ampak 

to ni uvrščeno, zato bi jaz kar podal mnenje oz. zahtevek za to, da se to danes obravnava. Soglasje za imenovanje 

direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, gradivo za 4. sejo mestnega sveta Mestne občine Kranj, 

dne 20. 3. 2019, razširitev dnevnega reda z gradivom k 2. točki dnevnega reda, Kadrovske zadeve. Na podlagi 3. 

odstavka 32. člena, 4. odstavka 34. člena in 5. odstavka 76. člena ter 3. odstavka 85. člena poslovnika mestnega sveta 

Mestne občine Kranj, spodaj podpisani svetnik mestnega sveta Mestne občine Kranj vlagam gradivo za 4. sejo 

mestnega sveta Mestne občine Kranj, z dne 20. 3. 2019, z razširitvijo dnevnega reda z gradivom k 2. točki dnevnega 

reda, Kadrovske zadeve. Sveta zavoda Gasilko reševalne službe Kranj, v nadaljevanju svet zavoda, je na podlagi 

javnega razpisa za mesto direktorja v mandatnem obdobju od 5. 5. 2019 do 4. 5. 2023 na svoji 7. seji, dne 26. 2. 

2019, soglasno z glasovi vseh petih članov sveta zavoda imenoval za direktorja Tomaža Krišlja. Na razpis so sicer 

prispele štiri vloge, z vsemi kandidati je komisija opravila razgovore in kot najprimernejšega kandidata izbrala Tomaža 

Krišlja. Tomaž Krišelj je tudi dosedanji direktor zavoda. Na podlagi 3. odstavka statuta javnega zavoda Gasilsko 

reševalna služba Kranj imenuje svet zavoda direktorja s soglasjem ustanovitelja, torej Mestne občine Kranj. Zato je 

svet zavoda z dopisom št. 82-1/2019, z dne 27. 2. 2019, županu Mestne občine Kranj, gospodu Matjažu Rakovcu, 

poslal prošnjo, da k njihovemu sklepu o imenovanju Tomaža Krišlja za direktorja, Mestne občine Kranj kot 

ustanoviteljice, poda soglasje. V prilogi tega gradiva je omenjeni dopis sveta zavoda št. 82-1/2019, z dne 27. 2. 2019 

in sklep sveta zavoda št. 5.1 7. seje sveta zavoda, z dne 26. 2. 2019. Kljub temu, da je svet zavoda z dopisom z dne 

27. 2. 2019 poslal prošnjo Mestni občini Kranj kot ustanoviteljici zavoda za podajo soglasja k imenovanju Tomaža 

Krišlja za direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj za mandatno obdobje od 5. 5. 2019 do 4. 5. 2023, 

župan, gospod Matjaž Rakovec, iz neznanih razlogov zadeve z gradivom ni uvrstil na dnevni red 4. seje mestnega 

sveta Mestne občine Kranj, z dne 20. 3., pod 2. točko, Kadrovske zadeve. 

MATJAŽ RAKOVEC: Gospod Traven, točka je uvrščena na dnevni red. Ne vem, če veste, ampak točka je 2D. To, kar 

berete, je narejeno.  

ALBIN TRAVEN: Se oproščam, sem spregledal. 

MATJAŽ RAKOVEC: A boste še naprej bral ali gremo lahko kar naprej? 

ALBIN TRAVEN: Bomo potem, če bo razprava, pa se bom potem oglasil.  

MATJAŽ RAKOVEC: Torej, je v redu? 

ALBIN TRAVEN: Hvala za opozorilo. Ja, je v redu.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala. Še kaj? Ne. Preverjamo prisotnost. 31 prisotnih. Prosim, če glasujete o predlaganem 

dnevnem redu. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet z 31 glasovi za, to se pravi z vsemi, ki so glasovali. Prehajamo 

na 1. točko, Potrditev zapisnika 3. seje mestnega sveta Mestne občine Kranj, z dne 13. 2. 2019, ter poročilo o 

izvršitvi sklepov.  

SENJA VRABER: Potrditev zapisnika 2. seje mestnega sveta Mestne občine Kranj, z dne 30. 1. 2019, in poročila o 

izvršitvi sklepov so bila izvršena. Pri kadrovskih zadevah sta bili obe imenovanji nadomestnega predstavnika v svet 

Zavoda za turizem in kulturo Kranj in v svet Mestne knjižnice Kranj izvršeni. Imenovanje predstavnika lokalne 

skupnosti v svet zavetišča za zapuščene živali Perun je bilo izvršeno. Mnenje k imenovanju direktorice Doma 

upokojencev Kranj je bilo tudi izvršeno. Ter soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za šport Kranj je bilo izvršeno. 

Pri premoženjskih zadevah se je predlog odprtja novega projekta NRP, zaprto odlagališče Tenetiše, izvršil. 

Prerazporeditev sredstev za razbremenilnik RA 13 se je izvršil. Ter prerazporeditev sredstev za Krožno ulico tudi 

izvršena. Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, se bo predlog obravnaval na današnji 
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seji. Sprememba kodeksa ravnanja funkcionarjev v Mestni občini Kranj je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 13, 

z dne 1. 3. 2019. Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023 je bila izvršena. Soglasje k 

ceni storitve pomoči na domu je bilo izvršeno. Seznanitev s poročilom nadzornega odbora Mestne občine Kranj za 

leto 2018 je bila izvršena. Glede na to, da je to moja zadnja seja na Mestni občini Kranj, bi se prav vsem lepo zahvalila 

za dosedanje sodelovanje ter predvsem vam želim veliko plodnih in spoštljivih debat in veliko dobrih projektov 

izpeljanih v mestu Kranj. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Senja. Evstahij se je prijavil k razpravi, prosim. 

EVSTAHIJ DRMOTA: Dober dan, lep pozdrav vsem. Moram se oglasiti. Najprej hvala za dva odgovora, za katera sem 

prosil. Potem sem pa dobil še tretjega, za katerega pa nisem prosil, tako da je tukaj napaka, jaz o Tenetišah nisem 

nič govoril na zadnji seji in v tistem odgovoru o Tenetišah je tudi v ozadju skrito neko tolmačenje zakaj so cene v 

Komunali višje, kar me preseneča, da je tam moje ime zraven. To je ena pripomba. Drugo me pa pravzaprav žalosti, 

ker sem predlagal, da mi predstavnik Mestne občine Kranj v skupščini Komunale poda odgovor in tega odgovora 

nisem dobil. Bojim se, da res ne razume vprašanja ta predstavnik v Komunali Kranj, glede na to, da je zadeva zelo 

aktualna. Jaz sem govoril o milijonskih izgubah, poročilo, jim je pripravljen, gospa Martina Jaklič, ker sem prepričan, 

da sigurno ni predstavnica Mestne občine Kranj v skupščini Komunale Kranj, tako da, gospa Senja, na žalost, četudi 

je zadnja seja, vam jo malo zagrenim, niste mi dala odgovora, kar sem vas prosil. Mogoče res, da niste sposobna za 

te stvari ali pa funkcionalno slabo pismena, kot so bila tudi mnenja, da so službe za to poskrbele. Tako da o tej točki 

bomo razpravljali še kdaj drugič. Hvala lepa. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Še kakšno mnenje? Glasujemo o potrditvi zapisnika 3. seje mestnega sveta, z dne 13. 

2. 2019, z vsemi pripombami in podanimi razpravami ter poročilo o izvršitvi sklepov. Ugotavljam prisotnost. 32 

prisotnih. Prosim, če glasujete. 30 glasov za. Ugotavljam, da se zapisnik potrdi. Gremo naprej, 2. točka, Kadrovske 

zadeve, točka 2A, Imenovanje nadomestnega predstavnika v svet Zavoda za šport Kranj. Prosim, Janez. 

JANEZ ČERNE: Hvala za besedo. Prejeli smo obvestilo o smrti gospoda Marjana Bajta, ki je bil član sveta Zavoda za 

šport Kranj, tako da smo sprožili postopek evidentiranja. V postopku sta se na poziv prijavila dva kandidata, komisija 

pa je sklenila predlagati mestnemu svetu za nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svetu Zavoda za šport 

Maksimiljana Sagadina. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Razprava. Glasujemo o tem, da dajemo soglasje k imenovanju Maksimiljana Sagadina 

za predstavnika v svet Zavoda za šport Kranj. Ugotavljam prisotnost. 32 prisotnih. Prosim, če glasujete o omenjenem 

predlogu. Ugotavljam, da je predlog sprejet soglasno. Gremo k točki 2B, Imenovanje predstavnika Mestne občine 

Kranj v skupščino Komunale Kranj. Jani, prosim. 

JANEZ ČERNE: Hvala. Dosedanji predstavnici Mestne občine Kranj v skupščini Komunale je potekel mandat. V 

postopku evidentiranja so se na poziv prijavili trije kandidati. V teku postopka sta dva kandidata odpadla in je komisija 

sklenila predlagati sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Kranj v skupščino Komunale Kranj in sicer, da se 

za predstavnika ustanovitelja imenuje mag. Igor Velov. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Razprava. Gospod Drmota.  

EVSTAHIJ DRMOTA: Hvala za besedo, gospod župan. Rad bi obrazložil svoj glas pri kadrovski zadevi za predstavnika 

Mestne občine Kranj v skupščino Komunale Kranj in sicer kolega svetnika Velova bom kot predstavnika Mestne 

občine Kranj v skupščino Komunale Kranj podprl, ampak ob tem bi rad dodal, da mora gospod Velov po izvolitvi 

sprejeti obveze, da bo preko delovanja skupščine Komunale Kranj v najkrajšem času ugotovil vsaj naslednje. Malo 

bom daljši, pa vas prosim za pozornost. Postavlja se namreč vprašanje legalnega poslovanja Komunale Kranj s Snago 

Ljubljana v letu 2018. Kot vemo, je z odlokom Mestna občina Kranj za gospodarski javni službi obdelave in odlaganja 

ostankov predelave na območju Mestne občine Kranj v decembru 2017, Uradni list, št. 80, iz leta 2017, Snagi 

Ljubljana oz. RCERU Ljubljana podelila koncesijo. V odloku pa je zapisano, da mora Mestna občina Kranj v roku treh 

mesecev od uveljavitve s Snago Ljubljana podpisati koncesijsko pogodbo. Le-ta je bila s strani prejšnjega župana 
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Trilarja podpisana šele 14. 11. 2018, kar je praktično eno leto po sprejetem odloku, ki ga je mestni svet, naš 

predhodnik, podelil Snagi Ljubljana. To je prva stvar, ki jo bo v skupščini Komunale Kranj potrebno razčistiti. Nadalje 

bi rad komentiral, če bi župan pregledal poročilo Snage Ljubljana za leto 2017, ki je javno dostopno vsem nam, bi 

ugotovil, da je Snaga Ljubljana prav s citatom, da izgubo povzroča RCERO in to več kot pet milijonov trenutno, po 

podatkih, ki so nam tudi nekako javno na voljo, in ne bi pristopil v poslovanje s tako firmo, ravno z RCERO Ljubljana, 

ki tone vse globlje in globlje, celo postopki priključevanja podjetja večjega k manjšemu Vodovod-kanalizacija 

Ljubljana, se dogaja v pomenih. Postavlja se tudi vprašanje za gospoda Velova v nadaljevanju, kdo vozi kranjske 

mešane komunalne odpadke v Ljubljano, ali Komunala Kranj ali to dela Snaga Ljubljana in si sama dovaža smeti iz 

občine Kranj v Ljubljano. Vsekakor je ob tem potrebno ugotoviti na kakšnih analizah se je Komunala Kranj odločila 

ravno za RCERO Ljubljana, če vemo, da je stroškovna cena storitev nekonkurenčna, tehnologija je zastarela, ker so 

13 let od idejne zasnove do realizacije peljali projekt RCERO, da je predimenzioniran vsaj za 100 %. Za 700.000 ljudi 

je kapaciteta ljubljanskega RCERO, trenutno deluje nekje na 360.000-380.000. S takimi pristopi, kot je tudi kranjski, 

vse v cilju, da se bojo stroški zmanjševali, vendar se ne morejo zmanjševati, ker se je amortizacija začela odvijati šele 

v letu 2018 in od takrat naprej se kažejo izjemne izgube v RCERO. In da smo za deset let sprejeli to koncesijo, ki pa je 

zdaj dvomljiva, ker ne vemo ali velja odlok, ki je bil 2017 potrjen s strani mestnega sveta, ali s strani podpisa 14. 11. 

2018, ko je župan podpisal koncesijsko pogodbo. V obeh namreč piše, da veljata obadva za deset let. To bo tudi 

vprašanje za gospoda Velova kot predstavnika Mestne občine Kranj v skupščini Komunale Kranj. Dodatna vprašanja 

se mi pa pojavljajo še, kako bo Komunala Kranj povrnila sredstva v višini 70.000 evrov, ki so jih, kot navajajo v 

Komunali Kranj, kot poravnavo nakazali mag. Šteru, dotedanjemu vodji poslovne enote Vodovod, zaradi nezakonite 

odpovedi delovnega razmerja? Naslednje, zakaj je bilo prekinjeno delovno razmerje tudi njegovemu nasledniku, za 

kar obstaja velika verjetnost, da bo zadeva prav tako končala na sodišču? Zakaj Komunala Kranj že kar nekaj časa 

nima vodje velike poslovne enote, ki oskrbuje cca. 90.000 občanov z vodo? Nimajo vodje, že nekaj časa. Vprašanj je 

še veliko, zato čaka gospoda Velova veliko dela v skupščini. Želim mu veliko uspeha in ga obveščam, da je predstavnik 

Mestne občine Kranj v skupščini Komunale Kranj, to kar sem prej povedal gospe direktorici, dolžan poročati, ker je 

predstavnik Mestne občine Kranj v skupščini Komunale Kranj. Mestni svet pa ni član nadzornega sveta oz. ni nadzor 

Komunale Kranj. To bi v obrazložitvi mojega glasu dodal. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Še gospod Stevanović. 

ZORAN STEVANOVIĆ: Najlepša hvala za besedo, dober dan vsem. Tukaj ima gospod Drmota popolnoma prav, kar se 

tiče RCERO projekta. Jaz sem v prejšnjem mandatu mestnega sveta razložil vsem mestnim svetnikom, da bi lahko na 

Malo Mežaklo vozili bistveno ceneje, ampak nas je prijel en mazohističen sindrom in smo izbrali dražjo varianto, ki 

je sicer nihče ne bi. Ampak nisem hotel o tem govoriti, želel sem v resnici povedati samo to oz. demantirati mnenje 

predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ni res, da sta dva kandidata odpadla. Bili so 

prijavljeni trije kandidati za predstavnika občine v skupščini Komunale. Eden je na večer pred komisijo odstopil sam, 

o dveh se je pa glasovalo, ker do seje komisije ni bilo dane odstopne izjave s strani tega kandidata. Torej, ta kandidat 

je bil v resnici predstavnik stranke SD, čeprav ga je predlagala PLS in izredno zanimivo je, da je predsednik SD-ja 

glasoval za protikandidata in me prav goreče zanima kako bo glasovala stranka SD. Toliko v vednost. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Vidim, da ni več dodatnih mnenj, zato se bomo lotili glasovanja in sicer, da dajemo 

soglasje k imenovanju mag. Igorja Velova za predstavnika v skupščino Komunale Kranj. Ugotavljam prisotnost. 

Prosim, če glasujete. Od 31 prisotnih 23 za, 7 proti, 1 neopredeljen, kar pomeni, da mestni svet daje soglasje k 

imenovanju mag. Igorja Velova za predstavnika v skupščino Komunale Kranj. Jaz mu tudi čestitam za to imenovanje. 

Gremo naprej, točka 2C, Imenovanje predstavnikov v svet zavoda OŠ Orehek Kranj. Jani, prosim. 

JANEZ ČERNE: Hvala lepa. V aprilu 2019 se bo iztekel mandat svetu zavoda OŠ Orehek Kranj, zato smo odprli postopek 

evidentiranja. V tem postopku so se prijavili trije kandidati, prav toliko jih moramo tudi imenovati, tako da Komisija 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v svet zavoda OŠ Orehek Kranj za predstavnike ustanovitelja predlaga 

Marjana Tušarja, Tatjano Kastigar in Damjana Perica. Hvala. 
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MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ni razprave. Ugotavljamo prisotnost. Prosim, če lahko glasujete. 

31 prisotnih, 28 za, kar pomeni, da je sklep sprejet. Še točka 2D, Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda 

Gasilsko reševalna služba Kranj. Jani, prosim. 

JANEZ ČERNE: Od sveta zavoda smo na Mestni občini Kranj 28. 2. 2019 prejeli dopis v katerem prosijo za soglasje k 

imenovanju direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj. Svet javnega zavoda je na podlagi razpisa za 

mesto direktorja v mandatnem obdobju od 5. 5. 2019 do 4. 5. 2023 na svoji 7. seji 26. 2. 2019 za direktorja imenoval 

Tomaža Krišlja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila s pozivom in poziva mestni 

svet, da glasuje o tem sklepu. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Kako točno se sklep imenuje?  

JANEZ ČERNE: Se pravi, glasovati moramo o sklepu, da se za direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba 

Kranj za mandatno obdobje 2019-2023 imenuje Tomaža Krišlja.  

MATJAŽ RAKOVEC: Se pravi, če ponovim, mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Tomaža Krišlja 

za direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj za mandatno obdobje 2019-2023. Razprava. Gospa Gunčar. 

BARBARA GUNČAR: Torej, če sem prav razumela, se je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

seznanila, ali to tudi … 

JANEZ ČERNE: Komisija se je samo seznanila s tem. Od petih članov komisije smo bili prisotni samo štirje, nekako 

nismo našli skupnega jezika, zato smo se seznanili s podano prošnjo od sveta zavoda in prosimo svet, da se odloči o 

tem sklepu.  

BARBARA GUNČAR: Kaj pa proceduralno, ali je to lahko kakšen problem? 

MATJAŽ RAKOVEC: Nam bo gospa Mateja povedala. 

MATEJA KOPRIVEC: Pozdravljeni še z moje strani. Proceduralno, glede na to, da je v obravnavi nov Odlok o 

organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, to pomeni, da če bi zdaj potrdili tega kandidata, nov 

odlok pa predvideva drugačne pogoje kot so po starem, zato pride do nekega navzkrižja. Vsekakor vam predlagam, 

v razmislek, če je v fazi sprejemanja nov odlok, da se razmisli, da se direktorja imenuje po novem odloku. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. gospod Igor Velov. 

IGOR VELOV: Oprostite, župan, ker sem tudi član komisije, zraven je tudi še ena članica in me je spodbudila, da se 

javim. Mislim, da je gospa Koprivec govorila o drugi stvari, da ste vi nekaj drugega spraševali. V tem primeru odlok 

pravi, da potrebujemo soglasje ustanovitelja, v imenu ustanovitelja glasuje mestni svet. Ne gre za klasičen postopek, 

kot je bil prej pri Komunali ali kje drugje, da v kadrovski zadevi daje predlog komisija, ker je edina pristojna, drug ne 

more. Tako kot edino predsednik te komisije vam podpisuje potne naloge in tako naprej. To je popolnoma jasno. 

Tukaj smo se mi samo opredelili do tega, da prenesemo, tako kot imamo pri osnovnih šolah in drugje, ko je en 

kandidat, če jih je več, se opredelimo, tukaj gre pa samo za enega kandidata in smo potrdili sklep in ga dali na svet, 

da svet o njem glasuje. Tako da ne bo zdaj po nepotrebnem nekih postopkovnih zapletov. Stvar je popolnoma čista 

in jasna. Če ta sklep dobi večino, ima gospod Krišelj soglasje. Če ne dobi večine, nima soglasja in ga svet zavoda ne 

more imenovati. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Jaz bi samo to rekel, da ne vem kaj sem narobe rekel. 

…nejasen posnetek… 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Še gospod Traven. 

ALBIN TRAVEN: Hvala za besedo. Ker sem član sveta zavoda, lahko povem, postopek je pravočasno stekel po 

obstoječem odloku in stvari smo pravočasno začeli delati. Zdaj pa, če to slučajno sovpada, sprejemanje novega 
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odloka, to je druga stvar. To sta zdaj dve zgodbi. Ne vemo kdaj bo ta nov odlok sprejet. Mi sprejemamo po 

obstoječem in po zakonitem odloku. Samo to. Hvala lepa. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Jani. 

JANEZ ČERNE: Ker se je javil svetnik Traven, sem bil malo spodbujen, da se javim k besedi. Namreč prejeli smo 

predlog, da se to soglasje uvrsti na sejo mestnega sveta in da se razširi dnevni red. Tehnično povem, da se takega 

predloga ne more sprejeti, ker ni vložen v skladu s poslovnikom. To je treba poslati tri dni pred sklicem same seje ali 

pa da se zberejo podpisi. Zato ta pobuda ni bila sprejeta, ampak je župan vložil to stvar na sejo mestnega sveta. 

Moram pa še pojasniti zakaj niste dobili ob prvem sklicu tega gradiva in sicer smo v vednost na mestno upravo prejeli 

dopis od Komisije za preprečevanje korupcije, kjer se prijavlja koruptivno dejanje med predsednikom sveta zavoda 

in izbranim direktorjem, kjer se očita konflikt interesov ter da izbrani kandidat nima pogojev. Hkrati smo dobili tudi 

tožbo na delovno in socialno sodišče, kjer je še več nekih očitkov navedenih. Zaradi tega, da mi pogledamo kaj je 

dejansko s tem in da vidimo, če bi bil kakšen pravni zaplet glede uvrstitve te točke na sejo sveta zavoda, smo po 

pogovoru s Komisijo za preprečevanje korupcije poslali dopis do predsednika sveta zavoda, da se opredeli do teh 

očitkov. Od komisije smo želeli izvedeti kaj bi pomenilo današnje sprejetje. Te osnove smo morali urediti, zato smo 

šele danes uvrstili to zadevo na sejo sveta. Prav tako smo pozvali Ministrstvo za obrambo, da se opredeli do pogojev, 

ki jih morajo izpolnjevati kandidati in so nam dali svoje mnenje. Mi smo te stvari preverili. Lahko se o tem 

pogovarjamo, kaj je tukaj, ampak mislim, da se bomo predvsem pogovarjali o korupciji, ki je očitana. To mislim, da 

nima smisla. Bi dal pa še svoje mnenje, ki ga je pa že malo povzela gospa Koprivec in sicer v sprejemanju je Odlok o 

Gasilsko reševalni službi Kranj. Ta ločuje določene funkcije in opredeljuje drugačne pogoje za direktorja, zato je 

precejšnji pravni nesmisel, da se na isti seji po starem odloku, ki je star 20 let, sprejema direktorja z določenimi 

pogoji, medtem ko na isti seji sprejemamo v drugem branju odlok, ki opredeljuje druge. Zato jaz pozivam svet, da ta 

razpis in ta postopek zaključimo, da damo negativno mnenje na to, ne zato ker bi bili proti gospodu Krišlju, ampak 

zato, ker je potrebno zaključiti ta prvi postopek, da se izognemo vsem tem pravnim kolobocijam, ki nas lahko čakajo 

s Komisijo za preprečevanje korupcije in Delovnim sodiščem ter da svet zavoda začne nov postopek za nov razpis in 

da po tem novem razpisu imenujemo direktorja. V vmesnem času, če bo potrebno, pa sedanji direktor dobi v.d. na 

svoji funkciji. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Jani. Še gospod Trilar. 

BOŠTJAN TRILAR: Hvala lepa za besedo. Glede na to, da so vsi te postopki odprti, da je bilo vse peljano pravočasno, 

ker svet zavoda je dolžan najmanj tri mesece prej, če ne celo šest mesecev prej, postopek začeti. Predlagam, da ne 

razpravljamo preveč. Županu predlagam, da damo zadevo na glasovanje in bo hitro rešeno. Hvala lepa. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Še gospa Mihajlović. 

NADA MIHAJLOVIĆ: Glede na poslušanje oz. glede na maso problematičnih, kritičnih pripomb, bi jaz predlagala, da 

se to umakne iz dnevnega reda. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Še kakšno mnenje? Glede na to, da je bil dnevni red sprejet, se točka ne da umakniti. 

Če ni več razpravljavcev, bi jaz kar šel h glasovanju. Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje za imenovanje 

direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj Tomažu Krišlju za mandatno dobo 2019-2023. Ugotavljam prisotnost. 32 

prisotnih. Prosim, če glasujete. Ugotavljam, da je sklep sprejet z 18 glasovi za in 14 proti. Gremo na 3. točko, 

Premoženjske zadeve, točka A, Predlog za prerazporeditev sredstev.  

MIRKO TAVČAR: Hvala, gospod župan, dober dan vsem prisotnim. Pred nami je predlog za zagotovitev sredstev, ki je 

s strokovnega vidika neizvršljiv, ampak ker mu manjkajo podatki od kje sredstva vzeti in kam jih zagotoviti, niti ni 

ekonomskih namenov. Predvsem bi pa rad opozoril, da predlagatelj v predloženem gradivu govori o ostanku sredstev 

na projektu Britof-Predoslje. Seveda ne gre za ostanek sredstev, gre za ostanek pravic porabe. Če pa vemo, da ima 

projekt Gorki svoje vire, da je financiran iz kohezijskih sredstev in iz sredstev iz državnega proračuna in pa iz sredstev 

kredita, ne moremo govoriti o ostanku sredstev, ampak samo o ostanku pravic porabe v proračunu. Drug problem, 
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ki sem ga že na prejšnji seji omenil, je, da je 50.000 EUR velik znesek, da za prireditve v okviru Zavoda za šport in v 

okviru postavk kabineta župana zagotavljamo preko 600.000 EUR sredstev. Tretji problem, ki ga tukaj vidim, je pa 

problem tekočih odhodkov in tekočih transferjev, ki se nam iz leta v leto povečujejo. In če vam povem samo zadnjo 

oceno realizacije letošnjega proračuna, bo prihodkov, brez namenskih prihodkov, med namenske prihodke sem pa 

štel samo sredstva iz državnega proračuna, evropska sredstva, okoljsko dajatev za obremenjevanje voda, najemnino 

za komunalno infrastrukturo, požarno takso, kupnine od nepremičnin in kredite, bomo imeli na razpolago dobrih 42 

milijonov EUR. Tekočih odhodkov, brez tekočih odhodkov v okviru projektov, se pravi v okviru NRP-jev, je pa za preko 

44.600.000 EUR. Se pravi, že tukaj se srečujemo s skoraj 3-milijonskim minusom. In zdaj povečevati tekočo porabo, 

mislim, da bi bil greh. Tako da mislim, da je edini sprejemljiv predlog, ki je bil podan že na prejšnji seji, ker verjetno 

je to dober projekt, da se sredstva zagotovijo v okviru Zavoda za turizem in v okviru že razpoložljivih sredstev. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Mirko. Kakšno mnenje? Če ne, o tem glasujemo. Sklep se pa glasi, da se v proračunu 

Mestne občine Kranj za leto 2019 zagotovijo sredstva za izvedbo projekta »Prireditev Kranjska klobasa fest« v višini 

50.000 EUR. Ugotavljam prisotnost. 26 prisotnih. Prosim, glasujte. 9 za, 19 proti, kar pomeni, da sklep ni sprejet. 

Gremo naprej, točka 3B. Poročevalka Mateja Koprivec.  

MATEJA KOPRIVEC: Župan, hvala za besedo, lepo pozdravljeni še enkrat. Najprej predlagamo ukinitev statusa 

grajenega javnega dobra na zemljišču v katastrski občini Rupa. Gre za zemljišče v izmeri 202 m2, ki v naravi predstavlja 

dvorišče oz. travnik. Zemljišče smo si v naravi tudi ogledali, tako da dejansko ne gre za nobeno pot ali kakršnokoli 

drugo zemljišče, ki bi koristilo Mestni občini Kranj. Izvzem iz javne rabe pa predlagamo zaradi prodaje. Krajevna 

skupnost Kokrica se s prodajo strinja. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Mateja. Razprava. Bomo ugotovili prisotnost, glasovali bomo pa o sklepu o 

prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2101 RUPA, parcela 330/11, z upoštevanjem 

pripombe Statutarno-pravne komisije na seji dne 14. 3. 2019. Prosim, če glasujete. 28 za. Sklep je sprejet. Gremo na 

točko 3C. Mateja, prosim. 

MATEJA KOPRIVEC: Predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na več zemljiščih v katastrski občini Kranj. 

Gre za zemljišče v skupni izmeri 1286 m2. V naravi zemljišče predstavlja dvorišče oz. parkirišče ob objektu Cesta 

Staneta Žagarja 19. Izvzem iz javne rabe je potreben zaradi ureditve etažne lastnine in vpisa v kataster stavb. Krajevna 

skupnost Vodovodni stolp pa se z izvzemom strinja. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Razprava. Prosim, da prijavite svojo prisotnost. Prosim, če glasujete. 29 za. Sklep je 

sprejet. Točka 3D. Mateja, prosim. 

MATEJA KOPRIVEC: Nadalje predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 

998/4, katastrska občina Kranj. Gre za zemljišče v izmeri 113 m2, ki v naravi predstavlja dvorišče oz. parkirišče ob 

objektu Koroška cesta 45. Zemljišče je nastalo po rekonstrukciji in geodetski odmeri Koroške ceste. Izvzem iz javne 

rabe pa predlagamo zaradi oddaje v najem. Tukaj bi samo pojasnila, da smo prvotno nameravali to zemljišče tudi 

uvrstiti v dopolnitev načrta razpolaganja, vendar, ker je Krajevna skupnost Center podala mnenje, da se strinja zgolj 

z ukinitvijo statusa grajenega javnega dobra, ne strinja se pa s prodajo, zaenkrat predlagamo samo ukinitev statusa 

grajenega javnega dobra.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Mateja. Razprava. Če ne, potem glasujemo o sklepu, ki je vezan na točko D. 

Ugotavljam prisotnost. Prosim, če glasujete. 29 za. Sklep je sprejet. Točka 3E. Mateja, prosim. 

MATEJA KOPRIVEC: Predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču v katastrski občini Zgornja 

Besnica. Gre za zemljišče v izmeri 325 m2, ki v naravi predstavlja opuščeno poljsko pot oz. je to že vse zaraščeno. 

Izvzem iz javne rabe pa predlagamo zaradi menjave. Krajevna skupnost Besnica se z menjavo strinja. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Mnenje? Potem prosim, če za ta sklep prijavite svojo prisotnost. Prosim, če glasujete. 

Hvala. Tudi točka E je sprejeta soglasno. Točka 3F. Mateja, prosim. 
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MATEJA KOPRIVEC: Predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču v katastrski občini Podreča. 

Gre za zemljišče v izmeri 20 m2, ki v naravi predstavlja dvorišče in zemljišče pod stavbo. Tudi to zemljišče smo si 

ogledali, pot je tam narejena in predlagamo izvzem iz javne rabe zaradi prodaje. Krajevna skupnost Mavčiče pa se s 

prodajo strinja. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Mnenje? Če ne, prosim, če prijavite svojo prisotnost. Prosim, če glasujete. 31 za. 

Točka 3G. Mateja, prosim. 

MATEJA KOPRIVEC: Nadalje predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču v katastrski občini 

Bitnje. Gre za zemljišče v izmeri 30 m2, ki v naravi predstavlja travnik. Izvzem iz javne rabe pa predlagamo zaradi 

prodaje. Krajevna skupnost se z izvzemom strinja. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Prosim, če prijavite prisotnost. Prosim, če glasujete. 29 za. Gremo na točko 3H. 

MATEJA KOPRIVEC: Predlagamo dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 in sicer 

za zemljišče s parcelno številko 924/46, katastrska občina Stražišče. O tem zemljišču je že na eni od predhodnih sej 

odločal mestni svet in sicer je zemljišče izvzel iz javnega dobra. Gre za zemljišče v izmeri 125 m2, ki v naravi predstavlja 

zemljišče ob cesti. Vrednost tega zemljišča je ocenjena na 12.400 EUR oz. 99,20 EUR/m2. Namen prodaje pa je 

funkcionalna zaokrožitev zemljišča. Krajevna skupnost Stražišče se s prodajo strinja. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. razprava. Če ne, prijavite svojo prisotnost. Prosim, glasujte. Soglasno sprejeto. Hvala 

lepa. gremo na točko 3I. Mateja, prosim. 

MATEJA KOPRIVEC: Mestni svet seznanjamo z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v 

najem. Gre za podaljšanje najema in sicer na podlagi 29. člena Stanovanjskega zakona smo dolžni o tem seznaniti 

mestni svet. Gre pa res za izjemne okoliščine, gre za 4-člansko družino, oče je invalid, paraplegik, vezan je na uporabo 

invalidskega vozička. Podaljšanje smo pa v bistvu naredili zaradi varstva interesov mladoletnih otrok. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. mnenje? Če ne, prijavite svojo prisotnost. Prosim, če glasujete. Sklep je soglasno 

sprejet. Še točka 3J. 

MATEJA KOPRIVEC: Nadalje seznanjamo mestni svet z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja Mestne občine 

Kranj v najem. Gre za podaljšanje in sicer smo podaljšali izjemno dodelitev neprofitnega stanovanja 6-članski družini. 

Starša sta brezposelna, otroci so mladoletni in šoloobvezni, družina je prejemnica denarne socialne pomoči. Zaradi 

varstva otrok pa seznanjamo mestni svet, da smo podaljšali izjemno dodelitev neprofitnega stanovanja. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Razprava. Ni razprave. Prosim za prisotnost. Prosim, če lahko glasujete. 29 za, 1 proti. 

Tudi ta sklep je sprejet. Gremo na 4. točko, Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj 

– predlog. Bi kar prosil Saša, če poroča o tem. 

SAŠO GOVEKAR: Hvala za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Mestni svet je na 3. seji, dne 13. 2. 2019, 

obravnaval ta odlok v prvi fazi, to se pravi v fazi osnutka. Od faze osnutka do faze predloga so ponovno, glede na 

poslovnik mestnega sveta Mestne občine Kranj, omenjali tematiko, obravnavali Statutarno-pravna komisija, Komisija 

za finance in premoženjska vprašanja ter Komisija za gospodarstvo. Moram povedati, da je bila razprava burna, 

dolga, mukotrpna, predvsem z moje strani, ampak nekako smo prišli do konca in v obliki amandmajev, ki ste jih danes 

dobili na mizo, uskladili tudi to zadevo. Največ amandmajev, praktično vsi, razen enega, pripada članom Statutarno-

pravne komisije. Mislim, da so bili v veliki večini upoštevani, praktično 90 %. Obrazložitev imate na mizi in je podana 

v pisni obliki, razen enega amandmaja, ta amandma je bil pa podan predstavnikom svetniških skupin, mislim, da 

prejšnji ponedeljek, kjer je bil predlog s strani gospe Dolenc sprejet s strani predlagatelja, torej župana oz. mestne 

uprave. Ta predlog se je pa glasil na imenovanje komisije za izbor direktorja. Gospa Dolenc je predlagala, da se ta 

komisija številčno omeji. V fazi osnutka ta komisija ni bila omejena, tako da zdaj ta komisija sestavlja tri člane, enega 

od predstavnikov zaposlenih v zavodu, drugi je predstavnik nekoga s področja službe za zaščito in reševanje, ki deluje 

v Mestni občini Kranj, in pa tretjega, ki ga določi župan. To je ta prvi amandma. Če gremo na naslednji slajd, to so 
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amandmaji oz. predlogi, ki jih predlaga Statutarno-pravna komisija. Amandma k 6. členu odloka, predstavnika 

zainteresirane javnosti imenuje občinski štab civilne zaščite Mestne občine Kranj. Tukaj se županu Mestne občine 

Kranj odvzema pravica za predlagateljstvo predstavnika zainteresirane javnosti in se ta prenese na občinski štab za 

civilno zaščito. Amandma je bil predložen s strani predlagatelja. 12. člen odloka se opredeli števila članov komisije 

za izbor direktorja. To sem že navedel v uvodu. K 7. členu odloka, ki govori o tem kdaj je zavod konstituiran, to se 

pravi, ko je izvoljena večina njegovih članov, predložen amandma. Amandma 16. člena odloka, dodaja se zakonske 

določbe razrešitve strokovnega vodje. V tem prvotnem odloku, to se pravi v prvem branju, so bili podani samo razlogi 

za razrešitev direktorja. Analogija je bila potegnjena v tem kontekstu, potem tudi na strokovnega vodjo, in v fazi 

predloga bodo tudi te zadeve upoštevane, tako da bojo točno našteti tudi razlogi za razrešitev strokovnega vodje. V 

tem vmesnem obdobju je bilo kar veliko kontaktiranja med mestno upravo in Gasilsko reševalno službo oz. 

določenimi posamezniki tudi med predstavniki sveta zavoda. Če se sami spomnite, je bila zadeva vroča tudi na prvi 

obravnavi oz. na prvi seji, ko smo govorili o preimenovanju GRS v GARS. Takrat so bili podani predlogi zakaj Gasilsko 

reševalna služba, ker se zadeva zamenjuje v sistemu zaščite in reševanja, predvsem pri analizi vaj in dogodkov drugih 

in naravnih nesreč, z Gorsko reševalno službo, zato je bil predlog mestne uprave oz. župana, da se GRS preimenuje 

v GARS. V vmesnem času smo pridobili tudi mnenje Uprave za zaščito in reševanje in Ministrstva za obrambo 

Republike Slovenije, pod katerega omenjena uprava po vertikali sodi. Prišli smo do zanimivih ugotovitev. S strani 

podsekretarja za gasilstvo in hkrati tudi sekretarja za gasilstvo smo dobili naslednje podatke, ki so objavljeni na 

tretjem slajdu. Če na hitro povzamem, v aprilu 2019 bo Združenje slovenskih gasilcev oddalo osnutek pravil gasilske 

službe MORS-u, to se pravi predlagatelju, ki bo predlagalo spremembo zakonodaje. V maju 2019 bo skupščina 

Združenja slovenskih gasilcev načeloma potrdila nova pravila gasilske službe, če bodo ta verificirana na sami skupščini 

brez nekih velikih dodatkov oz. amandmajev. Ta nova pravila v tretjem poglavju opredeljujejo operativno sestavo in 

vodenje poklicnih gasilskih enot in so navedene v sedanji oz. bodoči nomenklaturi gasilskih enot. Ta nomenklatura 

bo upoštevala samo tri razrede, gasilsko reševalni center do 32 operativnih gasilcev, GARS od 33-60 operativnih 

gasilcev in pa gasilska brigada nad 60 operativnih gasilcev. Kranjska gasilsko reševalna služba ima 49 operativnih 

gasilcev, to pomeni, da je uprava oz. predlagatelj razmišljal od vsega začetka, od pisanja delovnega osnutka, v fazi 

osnutka in pa do današnjega dne, v pravo smer. Čudi nas v tem kontekstu, da je član te skupine tudi predstavnik in 

to eden izmed vodilnih Gasilsko reševalne službe Kranj, da je pri vseh teh razgovorih sodeloval in da te informacije 

mi od Gasilsko reševalne službe nismo imeli. Ta podatek smo pridobili na ministrstvu. Kaj to pomeni v tem kontekstu, 

če ne bi bilo finančnih posledic, nič. Če bi se pa predlagatelj strinjal s preimenovanjem GRS v GARS oz. celo v Gasilsko 

brigado, pa to pomeni finančne posledice v višini 40.000 EUR. Zato pravim, vodila nas je trezna pamet, da smo 

vztrajali na imenu, ki ga imamo danes v fazi predloga. Veliko retoričnih misli in usklajevanja je bilo že v fazi osnutka 

na temo svetov zavodov. Gasilsko reševalna služba je predlagala, da je članov svetov zavodov sedem, predlagatelj, 

mestna uprava, jih je predlagal pet. Zopet smo naredili analizo in smo skenirali Slovenijo po malem in počez, 

upoštevali mestne občine in prišli do naslednjih zanimivih ugotovitev. Kranj, 58 zaposlenih, 5 članov sveta zavoda v 

predlagani obliki. Koper, 67 zaposlenih, 5 članov sveta zavoda. Novo mesto, 46 zaposlenih, 5 članov sveta zavoda. 

Ljubljana, 151 zaposlenih, 5 članov sveta zavoda. Celje, 66 zaposlenih, 5 članov sveta zavoda. To se pravi, tudi tukaj 

nas je vodil trezni razmislek, da smo vztrajali pri številu pet. Poleg tega, če se dobro spomnite, tisti, ki ste bili prisotni 

na prvi seji oz. v fazi osnutka, gre tudi s strani uprave za poenotenje števila članov svetov zavodov v Mestni občini 

Kranj. Če gledamo zadnji slajd, ampak zdaj bom govoril iz glave, mislim, da število članov svetov zavodov v 

Gorenjskem muzeju je pet, v Prešernovem gledališču pet, Mestna knjižnica pet, razlika je edino svet Zavoda za šport, 

ampak oni v tem kontekstu sledijo Zakonu o športu in je dikcija iz Zakona o športu. Tako da tudi tukaj v tem kontekstu 

je potem uprava vztrajala, da je število članov v svetu zavoda pet, kar je lepa ocena za osnovno šolo. Največ 

dezinformacij pa je bilo na temo finančnih posledic tega odloka. O finančnih posledicah sem že nekaj povedal, to se 

pravi zdaj ko bomo preimenovali GRS v GARS, če bo odlok sprejet, je teh nekje 5.000 EUR. To oceno smo dobili iz 

Gasilsko reševalne službe. Gre za preimenovanje oz. sitotisk ali pa nove nalepke na kombinezonih, voznem parku in 

kar je pač treba urediti na registracijskem sodišču. Statutarno-pravna komisija je predlagala, da se predlagatelj 

opredeli, Komisija za finance pa je zahtevala podrobnejšo analizo oz. vztrajala na trditvi, da omenjeni odlok na funkciji 

namestnika direktorja in za zamenjavo le-tega za strokovnega vodjo prinaša dodatne finančne posledice v višini plače 

27.000 EUR in še nekaj. Jaz sem veliko razmišljal kako bi to obrazložitev naredil, da to ne bi bil suhoparen tekst in 
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sem pripravil to obrazložitev, ki ste jo dobili z današnjim materialom. Sem pa izhajal iz naravoslovne matematične 

smeri in poskusil vzeti zgodovino tega strokovnega vodje, poveljnika gasilske operative, kakorkoli se že imenuje, od 

leta 2007 dalje. In zdaj če pogledamo ta tekst, leta 2007 imamo pod zaporedno številko 5 'strokovni vodja zavoda'. 

Potem smo imeli v letu 2008 Virantovo famozno prevedbo plačnega sistema v celotnem javnem sektorju in ta je tega 

strokovnega vodjo, tretja vrstica od spodaj, ta prevedba poimenovala v 'poveljnika gasilske operative'. Dela in naloge 

tega poveljnika gasilske operative so razvidna iz priloge 3, spodaj imate kakšnih 20 alinej in praktično večino teh del 

je ta operativni vodja oz. strokovni vodja opravljal. Zdaj pa anomalija v sistemu. V februarju 2017 je bila sprejeta 

nova sprememba aktov v notranji organizaciji in sistemizaciji, ki je na novo odprla dodatno delovno mesto 

namestnika direktorja, in to v segmentu B, najvišja plačna skupina. Za ponazoritev, v gasilskem sistemu imamo tri 

plačne razrede, I – vsi operativno tehnični gasilci, od vodij izmen do navadnega gasilca, plačni razred J – 

administrativno tehnični kader, tajnice, servis, ostalo osebje in plačilni razred B, kjer je pa direktor. In to samo eden, 

ne dva, tako kot jih imamo v Kranju od aprila 2017 dalje. Zopet smo šli malo skenirati v Sloveniji. Zopet smo unikum, 

edini, nikjer ni tega namestnika direktorja. Niti v Ljubljani, ki ima 150 operativnih gasilcev. Da je izbira še večja, ima 

Novo mesto to osebo v eni osebi. Se pravi, je direktor, je poveljnik gasilske operative, strokovni vodja, karkoli 

hočemo. Ena bruto plača. So bolj Gorenjci od nas Gorenjcev. In kaj se zgodi v letu 2017? Da se enostavno dela in 

naloge operativnega oz. strokovnega vodje prepišejo k namestniku direktorja. 90 % se prepiše. Samo ene tri alineje 

so dodane. To se pravi, fiksiraš novo delovno mesto, mu daš kakšnih 300 EUR bruto večjo plačo, prepišeš dela in 

naloge in opravlja delovno mesto z nazivom namestnika direktorja, ki ga v Sloveniji ni. In kaj sedaj? Če primerjamo 

prilogo 5 in 3, če gledate te delovne naloge, boste videli, da je praktično 90 % prepisnih, kakšne tri alineje so pa 

dodane. Kaj se zgodi v aprilu 2017? Poveljnik gasilske operative, strokovni vodja, kakorkoli mu že rečemo, zapusti 

delovno mesto, da odpoved, gre iz tega zavoda. Delovno mesto ostane prazno in sistemizirano do danes in je še 

danes. In zakaj jaz zatrjujem na vseh komisijah, da ni finančnih posledic? Ker z novim odlokom, ko se ukine 

namestnika direktorja, gre ta namestnik direktorja, oseba, ki zaseda to delovno mesto, na mesto poveljnika oz. 

strokovnega vodje, ki je prazno in sistemizirano. Finančne posledice so, ampak pozitivne za mestni proračun, v višini 

šestih plačilnih razredov. To se pravi, občina plačuje za GRS manj. Na zadnji strani je zaključek – finančne posledice. 

V letu 2017, ko je občinska revizijska služba opravljala pregled Urada za tehnične zadeve, predvsem je bil pa poudarek 

na Službi za zaščito in reševanje, pod katero spada tudi Gasilsko reševalna služba, vse enote, ki funkcionirajo pod 

tem sistemom in pa tudi Gasilsko reševalna služba Kranj. Takoj je ugotovila, da je delovno mesto namestnik direktorja 

odveč, da je napačno sistemizirano, da je v razredu B, čeprav bi moral biti v razredu I. Na to nas je opozorila revizija 

in v zaključnem poročilu je bilo podano, da se te zadeve v čim krajšem možnem roku, vključno s prenovitvijo odloka, 

spremenijo. Rok, dan D, mislim, da je bil določen konec leta 2018, če se ne motim. In da finaliziram zadevo, posledic 

spremembe odloka ne bom bral, lahko samo navedem to kar sem že rekel, namestnik direktorja gre na poveljnika 

gasilske operative. Tako se tudi on že ves čas predstavlja v tem obdobju od leta 2017 pa do danes. Druga zadeva, 

Mestna občina Kranj kot ustanovitelj z vsakim zavodom v začetku leta sklene pogodbo o sofinanciranju. Tudi z 

Gasilsko reševalno službo smo jo sklenili. Del te pogodbe je tudi kadrovski načrt in kadrovski načrt je fiksiran. Točno 

za število zaposlenih in pa sredstva za plače oz. prispevke. Tako da ni nobene širitve, nobenega novega delovnega 

mesta, ker smo fiksirani že s tem pravnim aktom. Poleg tega je znotraj zavoda veliko visoko strokovno usposobljenih 

operativnih gasilcev, tako da ta zavod ne rabi nikogar od zunaj. Vse se dogodi znotraj sistema, jasno, z novim 

statutom, s spremembo tega odloka in pa z novo sistemizacijo, da se ne bi ponavljal. To se pravi, da se tiste naloge, 

ki so od 2007 pa do 2017 veljale za strokovnega vodjo, operativnega vodjo, poveljnika, zopet prenesejo na pravi tir. 

Hvala.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Zdaj bi pa kar prosil, če imamo kakšno pripombo, Statutarno-pravna komisija, 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja in Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo? Ne? Hvala lepa. 

Kakšna razprava? Prosim, gospod Traven. 

ALBIN TRAVEN: Kar se tiče finančnih posledic, te so zelo različne po zavodih glede na to kako je zavod organiziran. 

Pa bi malo povedal, ker sem tukaj zbral podatke od vseh poklicnih gasilskih enot v Sloveniji, kako imajo organizirano 

oz. kakšne zasedbe teh vodstvenih mest imajo. Gasilska brigada Ljubljana ima svet zavoda, poveljnika brigade, 

namestnika poveljnika in strokovni svet. Gasilska brigada Maribor – svet zavoda, direktor zavoda, poveljnik, strokovni 



11 
 

svet. Gasilska brigada Koper – samo svet zavoda in direktor. Poklicna gasilska enota Celje – svet zavoda, direktor, 

strokovni svet. Gasilska enota Novo mesto – svet zavoda, direktor, poveljnik, strokovni svet. GARS Jesenice – svet, 

direktor, strokovni svet. Nova Gorica – svet, direktor, strokovni svet. Ajdovščina – svet, direktor, strokovni svet. Krško 

– svet, direktor. Sežana – svet, direktor, strokovni svet. Trbovlje – svet, direktor, strokovni svet. Tako da strokovni 

vodja ne nastopa, nikjer, v nobenem tem zavodu. Tako da se bo to vedlo.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, gospod Traven. Še kakšno mnenje? Če ne, potem glasujemo o vsakem amandmaju 

posebej. Najprej amandma k 6. členu Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj in sicer 

»5. odstavek 6. člena odloka se besedna zveza 'imenuje župan' nadomesti z besedno zvezo 'imenuje občinski štab 

civilne zaščite Mestne občine Kranj'«. Ugotavljam prisotnost. Glasujemo o omenjenem predlogu. Od 25 prisotnih jih 

je 24 za, kar pomeni, da je amandma k 6. členu odloka sprejet. Gremo na drugi amandma k 12. členu Odloka o 

organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj in sicer »v 1. odstavku 12. člena se črta 'najmanj'«, pa 

ne bi vse bral. Ugotavljam prisotnost. Prosim, če glasujete. Tudi ta amandma je sprejet. Gremo še k tretjemu 

amandmaju in sicer k 7. členu Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj in sicer »v 4. 

odstavku 7. člena se doda nov 2. odstavek, ki se glasi 'svet zavoda je konstituiran, ko je imenovana oz. izvoljena 

večina njegovih članov', stavek 'članu zavoda, ki je imenovan oz. izvoljen po konstituiranju sveta zavoda se izteče 

mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta zavoda', in postane nov 5. odstavek 7. člena«. Ugotavljam prisotnost. 

Prosim, če glasujete. Tudi ta amandma je sprejet. Še četrti amandma 16. člena Odloka o organiziranju javnega zavoda 

Gasilsko reševalna služba Kranj in sicer »določba 16. člena odloka se dopolni z novim 5. odstavkom, ki opredeljuje 

zakonske razloge za razrešitev strokovnega vodje«, tukaj ne bi vseh naštel, ker jih imate napisane. Ugotavljam 

prisotnost. Glasujemo. 23 za od 24 prisotnih. Tudi tukaj ugotavljam, da je bil ta amandma sprejet. Še zadnji amandma 

k 19. členu Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj in sicer »določba 4. alineje 3. 

odstavka 19. člena odloka, ki določa, da župan imenuje predstavnika zainteresirane javnosti v svet zavoda, se črta«. 

Ugotavljam prisotnost. Prosim, če glasujete. Tudi ta amandma je bil sprejet. Zdaj pa glasujemo še o odloku in sicer 

sklep se glasi, da se sprejme predlog Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj z vsemi 

sprejetimi amandmaji. Čakamo na potrditev vaše prisotnosti. 30 prisotnih. Prosim, če glasujete. 22 za, 6 proti, 2 

neopredeljena, kar pomeni, da je Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj s sprejetimi 

amandmaji sprejet. Gremo naprej na 5. točko, Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 

- osnutek. Če bi samo še enkrat, kot sem uvodoma pojasnil, da so v letu 2018 vse občine ustanoviteljice sprejele 

osnutek obeh odlokov glede javnega lekarniškega zavoda v prvi obravnavi, tudi Mestna občina Kranj, druga 

obravnava pa ni bila opravljena zaradi lokalnih volitev. Gre za nadaljevanje postopka sprejema odlokov, zato 

predlagam, da se v skladu s 132. poslovnika odlok obravnava kot predlog v drugem branju. 132. člen poslovnika 

namreč določa, da se postopki sprejemanja aktov, ki so se začeli v prejšnjem mandatu sveta, nadaljujejo, če 

predlagateljstvo v primeru, ko predlagatelj iz prejšnjega mandata ni ponovno izvoljen, prevzame novoizvoljeni 

župan. V skladu z navedenim predlagam, da se odloka na seji obravnavata kot predlog v drugem branju. Povedano 

velja za odlok pri 5. in 6. točki. Pa bi zdaj kar prosil Nado, če kot poročevalka pove svoje mnenje. Prosim, Nada. 

NADA BOGATAJ KRŽAN: Hvala za besedo. Spoštovani svetniki, župan je že povedal razloge zakaj je to danes predlog. 

Tukaj imate navedene vzroke zakaj je prišlo do novega odloka. To ne bi ponavljala, ker ste to verjetno v uvodu 

prebrali. Je pa postopek sprejema odlokov izredno dolgotrajen, ker ga morajo v enakem besedilu sprejeti vse občine 

ustanoviteljice, to je pa 18 gorenjskih občin. V letu 2018 so po intenzivnem usklajevanju vse občine ustanoviteljice 

sprejele osnutek obeh odlokov glede lekarniškega zavoda v prvi obravnavi. Druga obravnava ni bila opravljena zaradi 

dolgotrajnega usklajevanja in zaradi prihoda novih lokalnih volitev. Sprejem odloka je pa nujen zato, ker bi morale 

občine ustanoviteljice uskladiti akte o ustanovitvi že do 27. 1. 2019, ker se mandat svetu zavoda gorenjskih lekarn 

izteče 27. 1. 2020. Predlagamo, da odlok sprejmete. Kot sem na začetku povedala, so vsi predlogi usklajeni z vsemi 

občinami. Zdaj bi pa mogoče na hitro razložila še Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda 

Gorenjske lekarne. Vzroki za sprejem so dopolnitve določb glede na predlagan odlok, ki sem ga malo prej obrazložila, 

potem sprememba naziva iz skupnega organa v svet ustanoviteljic in pa razširitev pristojnosti v okviru izvrševanja 

ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu. Seveda pa glasujete o vsakem odloku posebej. Hvala lepa. 
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MATJAŽ RAKOVEC: Najlepša hvala, Nada. Prosil bi še predsednico Tanjo Graonja Krstev, če ima še kaj za dodati? Ne, 

v redu. Gospa Mihajlović pa soglaša. Hvala lepa. Razprava. Ker ni razprave, dajemo sklep na glasovanje in sicer 

sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. Ugotavljam prisotnost. 23 prisotnih. 

Prosim, če glasujete. Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino. Gremo naprej na 6. točko, Odlok o ustanovitvi sveta 

ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne - osnutek. Ne bi še enkrat bral, ker sem že pri 5. točki, 

pa bi kar prosil Nado, da poroča o tej točki. Nada, prosim. 

NADA BOGATAJ KRŽAN: V bistvu sem prej povzela tudi ta odlok, tako da lahko že razpravljate oz. glasujete o njem.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Glede na to, da Nada Mihajlović soglaša s tem, prosim še Tanjo Graonja Krstev. V 

redu? Hvala lepa. Gremo na glasovanje. Sprejemali bomo sklep, da se Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega 

lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne sprejme. Ugotavljam prisotnost. Prosim, če lahko glasujete. 20 za, kar 

pomeni, da je sklep sprejet. Gremo na 7. točko, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Mestni občini Kranj – osnutek. Gre za skrajšani postopek. Poročevalec je pa nov vodja Urada za 

gospodarstvo in gospodarske javne službe. Točno en teden je v službi, to je gospod Marko Čehovin. Marko, prosim. 

MARKO ČEHOVIN: Dober dan, pozdravljeni. Hvala, župan, za besedo. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj, gre za tehnični akt, zadnje dopolnitve odloka so iz leta 2016. O 

teh spremembah so se seznanili tudi na sosvetu krajevnih skupnosti, Komisija za okolje, prostor in komunalno 

infrastrukturo ter Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo sta se seznanili. Pripomb ni bilo. Razlogi izhajajo 

iz pobud občanov. Gre za neke tehnične izbrise, spremembe, kategorizacije občinskih cest in ena sprememba je tudi 

zaradi neke tehnične meje z Občino Šenčur. Gre za deset sprememb. Na to je tudi Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo dala pozitivno mnenje decembra 2018. Kategorizirane ceste se bodo za 383 metrov povečale, točne 

lokalne ceste se bodo za 145 metrov zmanjšale, javne poti pa za 528 metrov povečale. Finančne posledice so 

zanemarljive, tako da se predlaga, da se sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj. 

MATJAŽ RAKOVEC: Marko, hvala lepa. Razprava? Če ni, potem gremo na glasovanje. Tukaj moram poudariti, da bomo 

dvostopenjsko glasovali. Najprej, da se strinjate, da se glasuje po skrajšanem postopku. Torej, glasujemo o tem, da 

lahko sprejmemo ta predlog po skrajšanem postopku. Ugotavljam prisotnost. Prosim, če glasujete. 26 za. Gremo na 

končno glasovanje in sicer, da se sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Mestni občini Kranj. Ugotavljam prisotnost. Prosim, če glasujete. 26 za. Ugotavljam, da je sklep 

sprejet. Gremo na 8. točko, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na 

gozdni jasi – osnutek. Poroča gospod Ziherl. 

JANEZ ZIHERL: Hvala lepa. Gre za občinski podrobni prostorski načrt za osem stanovanjskih hiš, ki bodo ležale na 

severnem delu od naselja Srakovlje. Podlaga je v OPN-ju, kjer je predvideno to območje za zazidavo enostanovanjskih 

objektov. Območje je skrito v gozdu in ima povezavo z javno kategorizirano cesto. Znotraj tega območja pa se nahaja 

neka sekundarna cesta, ki bo predvidoma s pogodbo o opremljanju prenesena v last in upravljanje Mestni občini 

Kranj. Objekti so dveh tipov, dimenzij 8×10 in pa 8×12 metov, klet + pritličje + mansarda je predvidena višina teh 

objektov. Naklon simetrične dvokapnice je 40 ° in pa parcele velikosti 500 m2 oz. nekatere so tudi malo večje. Na 

splošno je tako naselje neproblematično, tudi nekih posebnih vplivov na okolje tukaj ni bilo, niti ne leži to območje 

v kakšnem drugem varovanem območju, na primer v bližini se nahaja tudi območje Brda, vendar je to že izven 

območja Brda. Na kratko je to to, za dodatna vprašanja pa sem na voljo. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Janez. Imamo kakšno razpravo, kakšno mnenje? Če ne, hvala lepa. Potem imamo 

kakšno mnenje komisij, gospa Graonja Krstev in gospa Majcen? Ne. Potem glasujemo o tem sklepu, gre za prvo 

branje sprejema osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš na 

Gozdni jasi. Ugotavljam prisotnost. Glasujemo. Vseh 25 za. Gremo na 9. točko, Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah. Prosim, Janez. 
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JANEZ ZIHERL: Nekaj mi računalnik nagaja, mogoče bom predstavil kar brez prezentacije. Gre za že sprejet OPPN. 

Pobuda je bila podana s strani Domplana za manjšo spremembo tega občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

Želja je postavitev plinske postaje za potrebe napajanja tega območja, predvsem pa bencinskega servisa MOL. Objekt 

naj bi ležal med objektom Hofer in objektom MOL, le-ta pa bo stal na predvideni poti, ki se je pa izkazala, da ni več 

potrebna za dejansko funkcioniranje tega območja. Zopet gre samo za to spremembo, da je možna postavitev te 

naprave, drugih sprememb pa na tem območju ni. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Janez. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. Glasujemo o sklepu, da se sprejme dopolnjen 

osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – 

centralne dejavnosti v Čirčah, v prvi obravnavi. Ugotavljam prisotnost. Prosim, da glasujete. 24 za, 2 neopredeljena, 

kar pomeni, da je sklep sprejet. Gremo na 10. točko, Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Šenčur. Gospod 

Janez Ziherl, prosim za poročilo. 

JANEZ ZIHERL: Skladno s spremembo Zakona o evidentiranju nepremičnin je država dala možnost usklajevanja meja 

občin tudi po hitrejšem postopku. Vzrok za to je neusklajen register prostorskih enot in zemljiškega katastra. Ti dve 

evidenci med seboj nista bili skladni in zaradi tega je prihajalo tudi do določenih prekrivanj podatkov in netočnosti 

pri podatkih. Država je predlagala uskladitev meje občine po zemljiškem katastru. S tem je ugotovila, da se po 

zemljiškem katastru površina občine uradno poveča za 14.894 m2, pri usklajevanju teh meja pa se je pojavila možnost 

prenosa določenih parcel iz ene občine na drugo v nekem ožjem koridorju, ki ga je ravno tako predlagalo Ministrstvo 

za okolje in prostor oz. Geodetska uprava Republike Slovenije. Pri usklajevanju s sosednjimi občinami smo se 

zaenkrat dogovorili za predlog le z Občino Šenčur, namreč Občina Šenčur ima na svojem področju športni park, ki 

leži na parceli, ki je že na območju Mestne občine Kranj. Do tega je prišlo zaradi spreminjanja toka reke Kokre. Vedeti 

moramo, da je digitalni kataster postal na osnovi grafičnega katastra, ki ima zgodovino 250 let in s tem razlogom so 

te njihovi objekti pristali na desnem bregu, čeprav dejansko ležijo na levem bregu Kokre. Predlog je, da se celotna 

parcela, ki je sicer v lasti države kot vodno telo, prenese v Občino Šenčur. S tem občina Kranj izgubi po površini 2,7 

hektarja, vendar pa neke vrednosti oz. lastništva, razen, da se spremeni površina, s tem Kranj ne izgubi. Potem gre 

še za tri manjše parcele, to so 62/5, 62/2 in 62/3, ki pa preidejo v našo last. Gre za parcele, ki ležijo ob cestah in 

predstavljajo neke bankine in logično tudi zaradi upravljanja in vzdrževanja teh cest je pravilno, da ležijo v isti 

katastrski občini. Hvala lepa. 

MATJAŽ RAKOVEC: Super, hvala lepa, Janez. Gospa Tanja Graonja Krstev, imamo kaj za dodati? Ne. Kakšna razprava? 

Tudi ne. Potem bomo glasovali o sklepu, da se sprejme sklep o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Šenčur, 

kot je predlagano. Ugotavljam prisotnost. Prosim, če glasujete. 26 za, 1 neopredeljen, kar pomeni, da je tudi ta sklep 

sprejet. Gremo na 11. točko, Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni 

občini Kranj za leto 2018. Tukaj sta poročevalki gospa Nada Bogataj Kržan in gospa Suzano Gladovič, predsednica 

LAS-a. Prosim.  

NADA BOGATAJ KRŽAN: Hvala za besedo. Lokalna akcijska skupina je posvetovalno telo župana in vsak aktualni župan 

imenuje LAS na začetku mandata, tako se je zgodilo tudi v tem mandatu. Prvi LAS je bil ustanovljen že leta 1999, 

sestavljajo ga pa strokovnjaki in predstavniki s področja sociale, zdravstva, policije, srednjih in osnovnih šol, vrtcev, 

nevladnih organizacij mladih in občinske uprave. Enkrat letno LAS poroča mestnemu svetu. Večina sredstev, ki jih  

ima LAS, gre za izvajanje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Danes je med nami tudi nova 

predsednica Lokalne akcijske skupine, Suzana Gladovič, ki po dolgih letih predsedovanja Mileta Hodnika prevzema 

to funkcijo in je pristopila zelo zavzeto. Jaz bi kar njej predala besedo, ampak najprej bi vas vprašala ali je potrebno, 

da se govori o poročilu, ker verjetno ste ga prebrali in bi mogoče Suzana bila na razpolago, da vam odgovori na kakšna 

vprašanja. Vsaj tko je bilo tudi na komisijah, se je bolj posvetilo vprašanjem.  

MATJAŽ RAKOVEC: V redu. Bo še gospa Suzana malo povedala. 

SUZANA GLADOVIČ: Jaz sem prvič na taki seji, tako da sem prav vesela, da imam priložnost biti z vami, da vidim kako 

to poteka. Poročilo ste verjetno prebrali, jaz bi mogoče samo povedala nekaj zanimivosti. Te delavnice so zelo dobro 
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sprejete v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, predvsem je pa treba delati s starši, ker vemo, da prihajajo nove oblike 

zasvojenosti, predvsem z računalniškimi vsebinami. In glede na to, da se vseeno razvija ta informacijska tehnologija, 

kar je dobro, moramo biti pa vseeno na to zelo pozorni. Tako da te preventivne delavnice so nujno potrebne, tudi v 

šolah pravijo, da so zelo veseli, da so del LAS-a, da to sploh obstaja in da je odziv zelo dober, tako da želijo nadaljevati 

s tem. Poročali so tudi Policija, Nacionalni inštitut za javno zdravje, tako poskusimo pregledati stanje na področju 

drog v Mestni občini Kranj. V zadnjem letu je narasla poraba kokaina in LSD-ja, trend se malo spreminja, tako da 

uporaba heroina upada, medtem ko uporaba kokaina narašča. Kokain je populaciji zelo dostopen, včasih je veljalo, 

da je bolj za premožne, danes pa je to predvsem na »žur« sceni zelo pogosta droga. Tudi GHB, verjetno ste slišali, 

tekočina, ki se lahko tudi v vodo nakaplja, tudi pri tem je porast zadnje čase. Glede uporabe alkohola, konoplje in 

tobaka, teh standardnih, ki se skozi raziskave spremljajo, poraba ostaja približno enaka, edino tobak upada. Kajenje 

upada, mogoče tudi zaradi teh vapeov zdaj, elektronskih cigaret in tako uporaba tobaka upada. To je to, na kratko. 

Mi izvajamo tudi preventivo in kurativo v programu Reintegracijski center v Domu Vincenca Drakslerja, v Pristavi pri 

Tržiču in v Labirintu in Katapultu v Kranju. Tako da tam opažamo podobne trende kot sem opisala. Vedno več je 

mlajših, ki se obračajo po pomoč, tam od 18 do 22 let, predvsem zaradi računalniških vsebin v kombinaciji s THC-

jem, spletno pornografijo, to je tudi vedno bolj pereč problem. Teh starih tipov odvisnosti je tudi še nekaj, ampak to 

upada, sploh uporaba heroina. To je na kratko o stanju drog, zdaj pa če imate kakšno vprašanje, mnenje … 

MATJAŽ RAKOVEC: Najlepša hvala. Mislim, da opravljate res odgovorno delo in tega se je res za bati, tako da vam 

želim veliko uspeha in čim več ugodnih rezultatov za družbo, da se poraba drog, predvsem novih drog, zmanjša. 

Glasujemo o sklepu, da smo se seznanili s poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog 

v Mesni občini Kranj za leto 2018. Ugotavljam prisotnost. Prosim, če glasujete. Sklep je soglasno sprejet. Jaz se gospe 

Suzani Gladovič zahvaljujem, hvala lepa. Gremo na zadnjo, 12. točko, Vprašanja, predlogi in pobude članov 

mestnega sveta. Prva se je prijavila gospa Saša Kristan, izvolite. 

SAŠA KRISTAN: Hvala za besedo, dober dan. Najprej bi začela s kolesarskimi potmi. V Kranju smo v preteklem letu 

naredili kar nekaj kolesarskih poti, kar je dobro, vendar se te kolesarske poti pojavljajo na cestiščih in posledično je 

s tem cestišče tudi zoženo. Sredinske črte ni več in razmejitve ceste tudi ne, zato me zanima ali to pomeni, da vozniki 

lahko vozijo kakor hočejo oz. kjer hočejo, samo po kolesarski poti ne. Zato predlagam, da se tam, kjer se na novo 

gradijo ceste, le-te delajo širše, tako da bo prostor še za kolesarske poti. Prosila bi pa za ta odgovor, če je to prav, da 

so se te poti delale kar po cesti. Naslednje vprašanje, danes me je klicala stanovalka, ki živi na Nazorjevi ulici in me 

je prosila, da postavim vprašanje, glede na to, da se je že večkrat obrnila na občinsko upravo v zvezi s to problematiko. 

In sicer gre za obrezovanje vej dveh dreves in sicer eden je na severovzhodni, drugi je na severni strani. S tem imajo 

na tem naslovu že nekaj časa probleme, menda da jim je tudi zaradi korenin teh dveh dreves že dvakrat počila 

vodovodna cev. Na občinski upravi so ji svetovali, da se obrne na Floro, tja je poklicala in so ji rekli, da bojo z 

obrezovanjem teh vej naredili samo škodo. Ne vem ali to drži ali ne, ker v soseščini so pa obrezovali ostala drevesa, 

tako da bi prosila, da se to pogleda in da se da tudi pisni odgovor. Glede ceste me pa zanima tudi kako daleč so načrti 

za cesto proti Zbiljam. Vemo, da Orehek, Drulovka, Breg, Mavčiče, tam je cesta res zelo ozka in se mi zdi, da je bilo 

enkrat rečeno, da se delajo neki načrti za to cesto in me zanima kaj je na tem. Še zadnje vprašanje, začela se je 

obnova Delavskega mostu. Glede na to, da sem jaz že v preteklem mandatu opozarjala, tukaj na tem mostu pri izvozu, 

če se peljemo od Qlandie proti Laboram, imamo tam semafor in izvoz proti Laboram. Tam se v konicah delajo zastoji. 

Če je to možno, če se te zadeve že delajo, da se tam naredi prej izvoz oz. se razširi tisti izvoz, da tisti, ki zavijajo levo 

proti Laboram, da ne čakajo v vrsti na semafor, zadaj je pa kolona. Toliko bi imela za danes. Hvala. 

JANEZ ČERNE: Hvala lepa za to vprašanje in pobude. Župan me je pooblastil, da lahko vodim sejo v njegovi odsotnosti. 

Glede prve zadeve kolesarskih stez pripravljamo akcijo glede tega kako je treba voziti na takih cestah, mislili smo jo 

pa začeti skupaj z začetkom kolesarske sezone, tako da to bo v precej kratkem času, to smo tudi s svetniško skupino 

Nove Slovenije nekaj na tem že začeli delati. Kar se tiče obrezovanja in Flore, bomo preverili in vam dali pisni odgovor. 

Za Zbilje pa ne vem kaj točno ste mislila, ampak bomo preverili in vam napisali. Glede zapor na Delavskem mostu pa 

moram pohvaliti dobro sodelovanje med našim MIK-om in Policijo. Trenutni dogovor je tak, da se vidi kako bo ta 
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zapora vplivala na promet in se potem ustrezno ukrepa. Oni bodo tudi spremljali celotno zadevo in ustrezno 

prilagajali stvari. 

SAŠA KRISTAN: Tukaj pri obnovi tega mostu jaz nisem mislila na to zaporo, ampak če se že enkrat koplje in dela, sem 

jaz mislila, da ko se bo delalo, da se tisti del, kjer se zavija proti Laboram, da se tam cesta razširi, ker prostora je 

dovolj. To sem mislila, ne zaradi teh zapor in zaradi tega. Če je kakšna varianta, da se to pogleda. 

JANEZ ČERNE: Kar se tega tiče, je pa to državni projekt, ki ga pelje Ministrstvo za infrastrukturo. Tudi za tisto področje 

se pripravljajo rešitve, ker tisto področje seveda ni varno in želimo, da v naslednji fazi, ko se te stvari zaključijo, da se 

potem tudi to. Ampak država tega ni vključila že v zdajšnji projekt.  

MATJAŽ RAKOVEC: Če lahko jaz dopolnim, tam bo šla štiripasovnica naprej mimo Iskre in Goodyear-a in oni so tukaj 

vrisali diamant, temu se tako reče, da se poti sploh ne bodo križale. Je pa to zelo zahteven projekt. Saj razumem kaj 

vi želite, ampak … Hvala lepa. Gospa Dolenc. 

IRENA DOLENC: Najlepša hvala za besedo. Izkoristila bi priložnost, da se tudi zahvalim za zelo dobro pripravljene 

odgovore na moja vprašanja na prejšnji seji. Sploh sem vesela, da je pobuda za gradnjo domov upokojencev v Kranju 

pravzaprav v interesu vseh svetnikov, ki tukaj sedimo in zdaj imamo neko številko koliko nam pripada, teh 135 mest, 

tako da se zavedamo, da smo malo podhranjeni na tem področju. Naslednja stvar je bilo kar se tiče prerazporejanja 

sredstev v proračunu in je bil mogoče malo spregledan en del vprašanja, ali bi bilo možno, da bi se pri investicijah, ki 

se načrtujejo in še niso v proračunu, naredile ene prioritete, eno čakalno vrsto. Saj vem, da je to dolgoročen proces, 

ampak vsaj, da bi občina na tem malo delala. Da se pravzaprav tisto, kar ni letos v proračunu, ampak se mora nekoč 

zgraditi, obnoviti, da bi bil nek vrstni red prioritet, neka čakalna vrsta, da ne bi bile potem prerazporeditve kar ad 

hoc narejene. Kar se tiče samega roka odločanja o predkupni pravici v mestu, sem dobila dober odgovor, ampak še 

vedno nam pa ostaja en problem, ki smo ga izpostavili pri komisiji, da pravzaprav ne vemo, če sploh imamo kakšen 

denar, če bi slučajno želeli kupiti investicijo in me zato zanima, če so tiste rezervacije, ki so v proračunu, lahko 

uporabljene tudi za nakup nepremičnine, če se ponudi ta priložnost. To je eno vprašanje. Drugače pa nekako 

predlagam en drug predlog, da se s prodajo tistih stanovanj, ki jih ponudimo v odkup, pridobijo sredstva. Na eni od 

sej, mislim, da na prejšnji, je svetnik Igor Velov že to izpostavil in jaz sem šla potem doma brskati po elektronski pošti 

in sem našla iz 20. 11. 2017 en odgovor, ki smo ga dobili člani Komisije za finance od gospe Mateje Koprivec. Odgovor 

se je pa glasil: »133 stanovanj je v lasti Mestne občine Kranj, v katerih stanujejo bivši imetniki stanovanjske pravice, 

ki so pravico do neprofitne najemnine pridobili po tako imenovanem Jazbinškovem zakonu«. In zdaj me zanima, ali 

to pomeni, da oni ne izpolnjujejo več kriterijev za neprofitno najemnino, stanovanja pa ne želijo odkupiti. Ker če so 

stanovanja v lasti Mestne občine Kranj, Mestna občina Kranj nosi vse stroške vzdrževanja in ne bi bilo sprejemljivo, 

če torej niso tisti, ki koristijo pravico, dejansko socialni upravičenci. Ker jaz mislim, da so ta stanovanja res namenjena 

reševanju socialnih problemov in jih imamo premalo na voljo. Če so stanovanja zasedena in če najemniki niso več 

socialni upravičenci, plačujejo pa neprofitno najemnino, bi bilo prav, da jih pozovemo k odkupu in bi občina pridobila 

denar za nakup novih nepremičnin. Hvaležna sem za kakršenkoli odgovor. Potem pa še … 

MATJAŽ RAKOVEC: A bi lahko kar direktno zdaj odgovorili? 

IRENA DOLENC: Lahko. 

MATEJA KOPRIVEC: A lahko samo na kratko pojasnim, to kar ste omenila, te najemniki, ki imajo doživljenjsko pravico 

za neprofitno najemnino. Njih ne smemo niti preverjati ali so socialni upravičenci. Njim daje to podlago, da so v tem 

stanovanju do konca svojega življenja, zakon in to je ta Jazbinškov zakon in mi pri tem do spremembe zakona ne 

moremo nič. Ne moremo jih siliti v odkup, oni imajo to pravico, da v tem stanovanju prebivajo. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Mateja. Gremo naprej, Irena. 

IRENA DOLENC: Potem pa samo še zadnje, to so me pa opozorili tisti, ki živijo v blokih. Da so velik problem parkirišča 

med bloki je vsem jasno in da bi si morali na dolgi rok prizadevati za parkirišča v nadstropjih, ne za pozidavo zelenic. 
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In zdaj me zanima ali obstaja kakšen program, načrt gradnje parkirišč med bloki. Nekateri posamezniki med bloki 

namreč kar samoiniciativno zasujejo s peskom del zelenice, kasneje celo tlakujejo in imajo svoje zasebno parkirišče 

in nobena inšpekcija tega ne preganja. Ali je med bloki v Kranju upoštevan kakšen odstotek zelenih površin in kakšen 

je ta odstotek? 

MATJAŽ RAKOVEC: Bo kar Janez odgovoril, ker sva danes o tem razpravljala.  

JANEZ ZIHERL: Tukaj imamo problem pripadajočih zemljišč. Le-ta niso določena ali pa v veliki meri niso določena, 

nekatera pa so že. Tam, kjer so določena, imajo seveda lastniki tiste pravice, ki jih OPN omogoča oz. kar jim tudi 

zakonodaja omogoča, kaj lahko gradijo na svojih območjih. Če se ugotovi, da je kaj zgrajeno in ni skladno s to 

zakonodajo, je potrebno prijaviti in bo pristojna inšpekcija urgirala. Če pa je to na javnih zemljiščih in se ureja mimo 

občine, se pa to seveda ne bi smelo. Zemljišča pa praktično v vseh večstanovanjskih naseljih v Kranju, ki so seveda 

starejšega datuma, so še vedno v lasti Mestne občine Kranj in ti posegi verjetno niso bili usklajeni z občino. Ta naselja 

so se večinoma gradila z nekimi urbanističnimi načrti ali lokacijskimi načrti, karkoli je bilo v tistem času, posebej niso 

imeli definiranih procentov zelenih površin. Vemo pa, da so se planirali, recimo soseska Planina, za pol parkirišča na 

stanovanje, kar je absolutno premalo in so se tudi v preteklosti posluževali teh rešitev in tudi občina je v teh naseljih, 

recimo v Šorlijevem naselju, vem, da je bilo pred nekaj leti zgrajeno parkirišče, ravno z namenom, da se izboljša 

stanje parkirišč. Vprašanje, ki ste ga pa dali, procent zelenih površin na teh območjih ni izrecno zahtevan, posegi pa 

seveda morajo biti skladni s prostorsko zakonodajo in seveda tudi z našim OPN-jem. Če pa se kaj ugotovi, je pa seveda 

potrebno to tudi prijaviti, da se preveri.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Kar se tiče finančnih zadev, Mirka ni in bomo dali pisno, ampak mislim, da odgovor 

poznamo. Gremo naprej, Evstahij. 

EVSTAHIJ DRMOTA: Hvala, župan. Torej, kot predsednika Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo so 

me na nek način člani komisije prosili oz. pooblastili, da vezano na eno vprašanje, ki smo ga danes sicer rešili, šlo je 

za podaljšanje najema 88 m2 velikega stanovanja socialni družini, kjer imamo šest članov družine in dva mlajša starša 

s štirimi otroki, ki pa sta brezposelna. To smo sprejeli, tako da ne želim tega odpirati, to ni bilo niti na komisiji sporno, 

da tega ne sprejmemo, ker je šlo za podaljšanje s pravočasno vlogo, vendar je na naš dnevni red prišlo in zato smo o 

tem debatirali, da je potrebno za take primere, ko imamo dolgoročno starše brezposelne in to mlade ljudi, na nek 

način prek nekih služb, če ima občina kakšen vpliv na te službe, na nek način jih spraviti v službe, če ne direktno 

vzgajamo socialne probleme za večno. Standard imajo, socialno podporo imajo, stanovanje jim je dano, skrbijo lahko 

za otroke, kar je res, vendar otroci bojo odrasli, oni bojo pa brez kakršnihkoli prihodkov. To je bila moja naloga, da 

se v imenu komisije oglasim. Če mi dovolite samo še eno minuto, tista vprašanja, ki sem jih postavil novemu 

predstavniku Mestne občine Kranj v Komunali Kranj, vsekakor ostanejo odprta in pričakujem odgovore čim prej, ker 

problem Komunale Kranj v sodelovanju z RCERO Ljubljana bo dejansko vedno večji, ker je problem RCERO v Ljubljani 

ogromen. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Kot sem bral, bojo tudi nov zakon sprejeli glede socialne pomoči, ampak to ni naša 

stvar. 

EVSTAHIJ DRMOTA: Tukaj ni pripomba na nikogar, tukaj je samo en razmislek, da ne bi niti slišali, da sta dva mlajša 

starša, ki imata štiri otroke, brezposelna, pa sta bila že pred štirimi leti brezposelna, ko sta prvič dobila stanovanje. 

Celo stanovanje so jim povečali, ker je standard tak, kar je pravilno, ampak hoteli smo samo v imenu komisije omeniti.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gremo naprej. Gospod Traven. 

ALBIN TRAVEN: Hvala lepa za besedo. Vprašanje za gospodarsko javno službo bo verjetno, imam dve vprašanji, ki se 

sicer nanašata eno na drugo. Gre za del Ceste talcev od Župančičeve ulice mimo medgeneracijskega centra do 

priključka na Žanovo ulico, ki je v izredno slabem stanju. Cesta v dolžini cca. 350 metrov je bila v preteklosti zaradi 

različnih komunalnih posegov večkrat na več mestih vzdolžno in prečno prekopana. Po zaključkih tovrstnih del se je 

vsakič za silo pokrpala, nikdar pa ni bila preplastena v svoji celotni ali vsaj večji dolžini. Manjkajo bankine, robniki, 
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pločniki, ni urejeno odvodnjavanje meteornih voda, komunalni in drugi jaški niso več v nivoju s cesto, cesta je tudi 

zaradi posedanja terena valovita in tako dalje. Cesta talcev je ena redkih cest v strnjenem naselju ob kateri so še 

vedno nadzemni električni telekomunikacijski vodi, ki se prepletajo od hiše do hiše. Skratka, Cesta talcev je potrebna 

celovite prenove, predvsem zaradi obiskovanja prireditev v medgeneracijskem centru. Je pa potrebno razmišljati 

tudi o pločniku. Promet se je bistveno povečal odkar medgeneracijski center deluje, notri so prireditve in na te 

prireditve prihajajo ljudje peš, s kolesi in tako naprej. Zanima me, kot tudi ostale uporabnike, če potekajo kakšne 

aktivnosti v tej smeri in kdaj lahko prenovo pričakujemo. Drugo vprašanje se tudi navezuje na to. Zanima me ali je 

narejen vrstni red tovrstnih celovitih obnov cest znotraj samega mesta. Vrstni red, ki bi veljal posebej za vasi, vrstni 

red za krajevne skupnosti, v celotni občini. To sprašujem zato, da se ne bi dogajalo vrivanje in bi občani vsaj približno 

vedeli kdaj bo na vrsti cesta v njihovi soseski za obnovo. Predlagani vrstni red bi lahko svetniki sprejeli na seji in pri 

vsakokratni sestavi in sprejemanju proračuna bi se to upoštevalo. Hvala lepa. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Jaz predlagam, da damo odgovor v pisni obliki. Gospa Štromajer. 

ANA ŠTROMAJER: Hvala za besedo. Jaz imam dve vprašanji, ki se nanašata na razmere v Kranjskih vrtcih. Prvi se 

nanaša na enoto Čebelica, kjer se že od leta 2014 opozarja na probleme. Konkretno me zanima kdaj misli občina 

zagotoviti sredstva za obnovo in ali je ta energetska sanacija, o kateri se govori, sploh možna oz. smiselna, glede na 

to, da je stavba res že dotrajana in neustrezna. Drugi pa se nanaša na enoto Biba in sicer v kateri fazi je gradnja 

novega vrtca in če se prenova načrtuje že s pričetkom šolskega leta 2020/21. Hvala.  

MATJAŽ RAKOVEC: Bo kar Tanja odgovorila. Tanja, prosim. 

TANJA HROVAT: Bom poskusila kar oboje odgovoriti. Vrtec Čebelica je bil planiran med energetskimi sanacijami, 

energetski pregled objekta je bil narejen, vendar je žal, glede na stanje objekta, prihranke bi težko dosegli, objekt je 

tako rekoč za podret oz. glede na kapaciteto prostora, ki je na voljo, je tam možno postaviti tudi več-oddelčni vrtec, 

kot je trenutno. Tako da zato v energetsko sanacijo ni bil zajet, možna rešitev je torej financiranje iz proračuna oz. 

če bomo našli kakšen drug vir, ne pa prek energetskih sanacij. Za vrtec Biba imamo pa več zadev odprtih. Ena je, da 

bomo poskušali dobiti, glede na to, da imamo zadevo še kar pod kulturnim varstvom ZVKD-ja, da bojo potrebne 

arheološke raziskave tudi ob gradnji obstoječega vrtca, ker meja prepovedi gradnje poteka tako rekoč po meji fasade 

objekta, da bi mogoče dobili sredstva preko Ministrstva za kulturo za ta namen. Razpolagamo z idejno zasnovo 

novega tri-oddelčnega vrtca, še vedno iščemo potencialne lokacije za premestitev otrok v času gradnje in dve novi 

možnosti financiranja tega objekta sta se pojavili in trenutno smo v fazi preverjanja ene in druge variante.  

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Tanja. Manja. 

MANJA ZORKO: Hvala za besedo. Jaz imam pa pobudo za vgradnjo evro ključavnice na kranjskem stranišču in sicer 

so se s tem predlogom na mene obrnili predstavniki Društva paraplegikov Gorenjske, katerega člani so tudi 

uporabniki tega stranišča. Namreč ta evro ključ bi invalidom omogočil 24-urni dostop, tudi ponoči, trenutno je 

omejen dostop do tega stranišča med tednom med 7. in 22. uro, med vikendom pa nekje do polnoči. Verjetno se 

zavedate, da invalid, ko potrebuje stranišče, je lahko v zelo neprijetnem položaju, če pa naleti na zaprto stranišče pa 

še toliko bolj. Tako da bi s tem omogočili nemoten dostop do stranišča. Tak ključ imajo že na javnih straniščih v 

Ljubljani, Celju, Velenju, je pa to trend po vsej Evropi, da se vgrajuje te evro ključavnice z evro ključem na vse te javne 

sanitarije, javna dvigala, pač javno infrastrukturo, tako da bi pravzaprav ta ključ nekako bil korak k invalidom 

prijaznejši občini. Bi pa prosila za pisni odgovor, da ga lahko posredujem društvu. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Manja, dober predlog. Bomo dali pisni odgovor. Gospa Majcen. 

NATAŠA MAJCEN: Hvala lepa za besedo, pozdravljeni. Jaz pa nimam niti pobude, niti predloga, ampak sem bila 

pozvana na včerajšnji drugi seji Komisije za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, katere predsednica sem, da povem 

nekaj več o tem zloglasnem kulinaričnem dogodku s kranjsko klobaso. Vemo, kako je bilo na prejšnji seji, da nam je 

to kar nekaj časa vzelo. In takrat je bilo omenjeno, da aktivnosti na Zavodu za turizem in kulturo Kranj tečejo že od 

decembra, zato sem se odločila na samo sejo povabiti direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Gospod Tomaž 



18 
 

Štefe se je vabilu odzval in nas je včeraj tudi seznanil s potekom aktivnosti, vezanih na organizacijo kulinaričnega 

dogodka s kranjsko klobaso. Večina uporabnikov Facebooka je bila že seznanjena s potekom, ker je služba za 

komuniciranje že včeraj napovedala ta dogodek. Bi pa morda za tiste, ki niste bili preko Facebooka seznanjeni, 

povzela predstavitev iz naše seje. Torej, prvi del dogodka se bo zgodil 19. 7. 2019 v okviru prireditve Kranfest, kjer 

se bodo lahko predstavili predelovalci in lokalne gostilne. V ponudbi bo tudi craft pivo slovenskih mikropivovarjev. 

Dogodek bo pospremljen z nastopom narodnozabavnega ansambla. Na komisiji so nas zanimale tudi finančne 

posledice in gospod Štefe je pojasnil, da bo dogodek financiran v sklopu Kranfesta, torej iz sredstev, ki so že 

rezervirana za julijski dogodek. Drugi del dogodka naj bi se odvil 5. 10. 2019 v rovih pod Kranjem, po vzoru 

prepoznavne in dobro obiskane prireditve Vinska pot. Poleg kranjske klobase se bo takrat lahko okušalo tudi 

suhomesnate izdelke, prav tako se bodo na dogodku predstavljali mikropivovarji. Zaključilo naj bi se s koncertom. 

Na vprašanje članov komisije o finančnih posledicah zaenkrat žal ni bilo odgovora, saj naj bi bilo še prezgodaj. 

Predvidoma naj bi organizacija tekla tako kot na prireditvi Vinska pot, kjer je vstopnina za obiskovalce in najemnina 

za stojnice. Po dogovoru z gospodom direktorjem bomo spremljali zadevo in tudi, predvidevam, kmalu prejeli 

odgovor o finančnih posledicah. O tem bo obveščen tudi mestni svet. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Najlepša hvala, Nataša. In še zadnji, Iztok, prosim. 

IZTOK JENKO: Hvala za besedo. Jaz imam eno pobudo, v bistvu že bolj konkretno reševanje problematike prometne 

varnosti v delu krajevne skupnosti Primskovo in sicer konkretno na Jelenčevi ulici, ki je v poslovnem kompleksu Ibi 

in pa Zadružni ulici, ki je pravokotno na Jelenčevo ulico in delno pokriva šolsko pot do osnovne šole. Konkretna 

dejstva so, da ima ta Jelenčeva ulica omejitev prometa na 30 km/h, kar praktično nihče več ne upošteva, redke 

izjeme. Tukaj v poslovnem kompleksu Ibi je tudi podjetje Viva 2 go, ki se ukvarja z dostavo hrane. To je nenormalno, 

včasih tudi po večkratno presegajo hitrost. Ulica sama nima pločnika. Zadružna ulica pa ima pločnik, ki je sorazmerno 

širok in s tem zmanjša širino vozišča in včasih onemogoča srečavanje dveh vozil. Kaj to povzroča v sami problematiki 

je sledeče. Ti dve ulici sta izredno frekventni, ker pokrivata del dostopanja ali povezave v krajevni skupnosti, 

predvsem z vsemi vrstami motornih vozil, tako osebnih, tovornih, poslovnih, kombijev, tovornjakov, kakor tudi koles, 

motoristov in pa konec koncev tudi pešcev. Sam promet je izjemno nevaren, ni nobene varne minimalne poti. Tukaj 

se dnevno izvajajo poti, osnovna šola, dopoldanske in popoldanske dejavnosti. Potem se tukaj izvajajo tudi poslovne 

dejavnosti, kot so aktivnosti v krajevni skupnosti Primskovo, pošta, Mercator. Zraven so pa vpliv tudi stanovalci, ker 

izhodi iz dvorišč so direktno na ulico in praktično tukaj lahko pri veliki hitrosti hitro pride do trka, kajti stanovalci 

prihajajo vzvratno ali pa direktno na cesto, preglednosti ni, dostikrat se dogaja, da otroci stečejo na cesto, ker so 

dvorišča odprta. Velik pritisk povzročajo tudi dijaki Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole, ki parkirajo tako 

na parkirišču pred Ibijem, kot tudi na tem makadamskem delu. Tukaj se včasih dogaja tudi, da malo dirkajo, malo se 

v hitrosti preizkušajo in nekako tukaj predlagamo, ta stvar se ne popravlja, ampak je vedno slabša, tukaj bo treba 

urediti celostno problematiko na način, da se zagotovi nek minimalni pločnik po Jelenčevi ulici. Nujno je potrebna 

tudi postavitev nekega radarja, ker se je že dogajalo, da je občina izvajala meritve, ampak to je bilo nekaj časa, hitro 

so izvedeli, da je radar, po pol leta se je zgodba ponavljala. Možna bi bila tudi postavitev nekih hitrostnih limitatorjev, 

zvočne signalizacije, ker moramo vedeti, da je tukaj ogromno otrok in samo čakamo kdaj bo prišlo do smrtne žrtve, 

ki je zelo hitro. Zdaj predlagamo, poznamo vsebino, da bi lastnik Ibija bil pripravljen za odkup dela zemljišča za 

postavitev pločnika in naj gre v to smer, da se celovito rešuje to problematiko, ker drugače se bo zgodila ena nesreča. 

Tukaj ni več samo 'bomo malo ustavili promet', ampak dejansko je stanovalce že strah. Ker ponoči, podnevi, 

delovniki, sobote in nedelje tukaj dirkajo. Treba je tudi vedeti, da je to bližnjica iz Rupe, tako da se je ta obremenitev 

prometa zelo povečala. Sploh ko je bil ta most zaprt so bile te bližnjice in tukaj so take frekvence tovornjakov in 

kombijev, da ne prenese take obremenitve. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Smo se kar odločili, da odgovorimo. Tanja, prosim. 

TANJA HROVAT: Hvala. Jaz problematiko precej podrobno poznam. Mi smo tako s predstavnikom podjetja Ibi kot 

tudi z ravnateljem osnovne šole Simona Jenka večkrat sedeli na to temo, apelirali na lastnike Ibija, da nam prodajo 

obcestni pas, da bi tam naredili pločnik. Torej, namera občine je vsekakor bila zagotovitev sredstev, da se varna pot 
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v šolo omogoči, ampak žal je ta obcestni pas lastnik pripravljen prodati kot stavbno zemljišče. Gre za kar dolg pas 

tam na drugi strani ob smrekah, večina vas verjetno pozna kje gre ta obcestni pas, in občina načeloma za širitve 

cestišč oz. mešanih površin za pešce in kolesarje odkupuje po 10 EUR. Pripravljeni smo bili plačati tudi precej več, 

ampak nikakor pa ne po ceni, ki jo je predlagal on, tako da tukaj, če je možno, bi bilo bolj za apelirati na lastnika, da 

po neki normalni ceni, zavoljo zagotavljanja varne poti v šolo za otroke, proda to zemljišče, občina je pa seveda 

pripravljena tam zgraditi pločnik. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Zdaj bi pa še gospoda Heraka pozval, glede na to, da je njegova zadnja seja, mu lahko 

damo besedo. 

MITJA HERAK: Hvala za besedo, župan. To problematiko na Jelenčevi ulici tudi na Medobčinskem inšpektoratu in 

redarstvu poznamo že nekaj časa. V preteklosti so bile tam že opravljene tudi prikrite meritve hitrosti za statistične 

namene. Podatki izmerjenih hitrosti niso bili tako kritični kot ste navajal. Niti policija ne zaznava kakšne pretirane 

problematike, ampak kljub temu, na te vaše navedbe in pismo občana, ki smo ga na naš inšpektorat dobili, bomo v 

naslednjem tednu oz. v roku 14 dni izvedli tedenske prikrite meritve prometa z vsemi hitrostmi in dejansko ugotovili 

kakšno je stanje s temi hitrostmi. Na podlagi tega se bo pa potem tudi redarstvo odločalo o postavitvi kakšnega 

radarja in ostalih ukrepov. Tako da v roku 14 dni bomo imeli ažurirane, točne podatke o hitrostih in številu prometa, 

tako po dnevih kot po urah. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Gospod Jenko. 

IZTOK JENKO: Tukaj moram popraviti. Jaz sem tam stanoval, tako da to ravno ne drži, je pa treba vedeti, to sem že 

prej opozoril, hitro se izve kdaj se meritve izvajajo. In voznike iz Viva 2 go sem dostikrat ujel, da divjajo, tako da tukaj 

se ravno ne morem strinjati s tem kar govorite. Vem za to vašo akcijo, ampak to ni odgovor. Jaz pričakujem, da se 

tukaj celostno reši situacija. Če tam ni pločnika, bomo pomagali, meni ni problem, samo treba je tudi z radarji, z 

nekimi limitatorji. Tukaj je taka obremenitev ... Mi tam živimo in vemo kaj se dogaja. Tam je velika obremenitev tudi 

s strani dijakov, to je včasih totalno podivjano. In jaz še enkrat poudarjam, prosim resno vzemite to problematiko, ki 

jo je potrebno rešiti. Tako ali pa drugače. Otroci se sprehajajo, starejši občani grejo s kolesi. Tukaj prileti Viva 2 go 

tako hitro, da vam ne znam povedati. Sicer nisem izmeril, ampak prosim, resnost pri tem reševanju, ker samo enkrat 

se bo nekaj zgodilo. Hvala. 

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. S tem smo izčrpali današnji dnevni red. Jaz se vam lepo zahvaljujem in vam želim lep 

večer. Naslednja seja bo 17. aprila, bi vas pa že zdaj pozval, glede na to, da bo državna proslava 26. aprila tukaj v 

Kranju, v dvorani na Zlatem polju, boste vsi dobili vabilo in seveda vljudno vabljeni, ker se je prvič zgodilo, da smo 

dobili tako državno proslavo v Kranj. Hvala. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
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