
1 
 

  
 Mestni svet 

    

 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  

 T: 04 2373 119   F: 04 2373 106 

 E: mok@kranj.si   S: www.kranj.si 

  

 

 

 
 
 
Številka:    900-9/2019-8-(52/04) 
Datum:      20. 3. 2019 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
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. 
 
Navzoče svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Lea Bidovec, Janez Černe, Irena Dolenc, 
Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, Tanja Graonja Krstev, mag. Branko Grims, mag. Barbara 
Gunčar, Bojan Homan, Iztok Jenko mag., Nataša Jenkole, Andreja Kert, Robert Kranjec, Saša Kristan, Nataša 
Majcen, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piškur, Neven 
Polajnar mag., Nada Sredojević, Zoran Stevanović mag., Ana Štromajer, Albin Traven, Boštjan Trilar, dr. Andreja 
Valič Zver,  Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Manja Zorko in Lea Zupan. 
 
Odsoten svetnik: Jožef Rozman. 
 
Na seji so bili navzoči še: Senja Vraber – direktorica mestne uprave, Ana Vizovišek – vodja Kabineta župana, Mirko 
Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja Koprivec - vodja Urada za splošne zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja 
Urada za družbene dejavnosti, Mihaela Šuštar Gruber – namestnica vodja Urada za okolje in prostor, Tanja Hrovat 
– vodja Projektne pisarne, Marko Čehovin - vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Sašo 
Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, Vid Krčmar – sodelavec iz Urada za tehnične zadeve Mitja Herak – 
vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Suzana Gladovič – predsednica LAS, Milena Bohinc in 
Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 
 
Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 28 svetnic in svetnikov ter, da je 
s tem mestni svet sklepčen.  Na mizo so bila posredovana naslednja gradiva: poročilo o izvršitvi sklepov zadnje 
seje mestnega sveta, seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami, dodatno gradivo k 4. točki (Odlok o 
organiziranju GARS), 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 petim členom Odloka. 

Nadalje je pojasnil, da je 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 je prevzel predlagateljstvo tudi za Odlok o ustanovitvi 
sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – osnutek. Takšen predlog je podala tudi 
Statutarno pravna komisija. Predlagal je,  da se odlok obravnava kot predlog v drugem branju. Tudi obravnava 

mailto:mok@kranj.si
http://www.kranj.si/


2 
 

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, predlaga, da mestni svet 
v skladu s petim odstavkom 129. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj po končani obravnavi 
osnutka akta pride na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu akta na tej seji. 

Gradivo za mestni svet od vključno 3. do vključno 11. točke obravnavano tudi na 2. seji Sosveta za krajevne 
skupnosti, ki je bila v ponedeljek, 18. 3. 2019. Na gradiva ni bilo podanih pripomb. 

 

Na predlog svetnika Albina Travna, da se na dnevni red uvrsti točka soglasje k imenovanju direktorja javnega 
zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, je župan Matjaž Rakovec povedal, da je točka že uvrščena pod Kadrovske 
zadeve z D. označbo.  

 
Nadaljnjih pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED:  
1. Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine  Kranj, 13. 2. 2019,  ter poročilo o izvršitvi 

sklepov 
2. Kadrovske zadeve 
3. Premoženjske zadeve 
4. Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj – predlog 
5. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – predlog  
6. Odlok o ustanovitvi  sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – predlog  
7.  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj – osnutek 

– predlog za skrajšani postopek 
8. Odlok o občinskem prostorskem podrobnem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš na gozdni jasi – osnutek 

(prvo branje) 
9.  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o  občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja či2 – 

centralne dejavnosti v Čirčah (SD2 OPPN Či2) 
10. Uskladitev meje Mestne občine Kranj in občine Šenčur 
11. Poročilo o delu lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini  Kranj za leto 

2018 
12. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 13.2.2019 IN POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Poročilo o izvršitvi sklepov 3. seje je podala direktorica Mestne uprave, Senja Vraber.  
 
Po krajši razpravi svetnika Evstahija Drmote, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Potrdi se zapisnik 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 13.2.2019 ter poročilo o izvršitvi sklepov. 
 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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2. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svetu Zavoda za šport 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, na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
1. Mestni svet Mestne občine Kranj se seznani s prenehanjem mandata Marjana Bajta kot predstavnika 

ustanovitelja v Svetu Zavoda za šport Kranj. 
2. V Svet Zavoda za šport Kranj se kot nadomestnega predstavnika ustanovitelja, Mestne občine Kranj, imenuje 

Maksimiljana Sagadina.  
 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata dosedanji 
sestavi Sveta Zavoda za šport Kranj.  
 
Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 
 
 
B. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Skupščino Komunale Kranj 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Po razpravi svetnikov Evstahija Drmote in Zorana Stevanoviča, je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec na 
glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
V Skupščino Komunale Kranj, javnega podjetja, d.o.o., se za predstavnika ustanovitelja, Mestne občine Kranj, 
imenuje mag. Igor Velov. 
 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 23 ZA, 7 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
C. Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Osnovna šola Orehek 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 na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
V Svet zavoda Osnovna šola Orehek Kranj se za predstavnike ustanovitelja, Mestne občine Kranj, imenujejo:  
1. Marjan Tušar,  
2. Tatjana Kastigar,  
3. Damijan Peric. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 
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D. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razpravljali so: mag. Barbara Gunčar, Janez Černe, Mateja Koprivec, mag. Igor Velov, Albin Traven, Boštjan Trilar 
in Nada Mihajlović. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Tomaža Krišlja za direktorja Gasilsko reševalne 
službe Kranj za mandatno obdobje 2019 – 2023. 
 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 18 ZA, 14 PROTI, 0 NI GLASOVALO). 
*(Svetnica Ana Štromajer je naknadno sporočila, da je pomotoma glasovala ZA, pravilno bi bila VZDRŽANA) 
 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se pri izvzemih iz javnega dobra preveri zemljiškoknjižno stanje 
obravnavanih nepremičnin in ustrezno popravi sklepe tam, kjer je v zemljiški knjigi že vknjižena lastninska pravica 
v korist Mestne občine Kranj, tako, da se v 2. členu navede, da se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena. 
 
Stanovanjska komisija 
Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja 
Sklep št. 2: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so proti predlagani prerazporeditvi sredstev pod točko 3. A 
Premoženjskih zadev in predlagajo, da Zavod za turizem in kulturo Kranj v okviru razpoložljivih sredstev organizira 
nek dogodek, kamor se bo vključilo še »kranjsko klobaso«. 
Sklep št. 3: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkami 3. 
B, 3. C, 3. D, 3. E, 3. F IN 3. G Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. Pri točki 3. D Premoženjskih zadev se 
prav tako strinjajo s prodajo dotičnega zemljišča.  
Sklep št. 4: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 3. H 
Premoženjskih zadev in se z njimi strinjajo. 
Sklep št. 5: 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganih sklepov pod točkama 
3. I in 3. J Premoženjskih zadev in se z njima strinjajo. 
 
 
A. Predlog za prerazporeditev sredstev 
 
Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, vodja Urada za finance. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
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V proračunu Mestne občine Kranj se za leto 2019 zagotovijo sredstva za izvedbo projekta »Prireditev Kranjska 
klobasa fest« v višini 50.000 EUR. 
 
Sklep ni bil sprejet (26 PRISOTNIH: 9 ZA, 15 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
B. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2101 Rupa parcela 330/11 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. Upoštevana bo pripomba 
Statutarno pravne komisije. Pristojna krajevna skupnost se strinja z zadevo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2101 RUPA parcela 
330/11. 
 
Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 
 
 
C. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2100 KRANJ parcela 938/67, 
938/68, 938/69, 938/70, 938/71, 938/72, 938/73, 938/74, 938/75, 938/80, 938/82 in 938/84, vse k.o. Kranj 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. Upoštevana bo pripomba 
Statutarno pravne komisije. Pristojna krajevna skupnost se strinja z zadevo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih katastrska občina 2100 KRANJ parcela 
938/67, 938/68, 938/69, 938/70, 938/71, 938/72, 938/73, 938/74, 938/75, 938/80, 938/82 in 938/84. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 
 
D. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2100 KRANJ parcela 998/4 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. Upoštevana bo pripomba 
Statutarno pravne komisije. Pristojna krajevna skupnost se strinja z zadevo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2100 KRANJ parcela 
998/4. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
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E. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 923/12 (ID 
6918572) 
 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. Upoštevana bo pripomba 
Statutarno pravne komisije. Pristojna krajevna skupnost se strinja z zadevo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA 
parcela 923/12 (ID 6918572). 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 
 
F. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2140 PODREČA parcela 992/5 (ID 3318178) 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. Upoštevana bo pripomba 
Statutarno pravne komisije. Pristojna krajevna skupnost se strinja z zadevo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2140 PODREČA parcela 
992/5 (ID 3318178). 
 
Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 
 
 
G. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2725/5 (ID 6943769)«  
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. Upoštevana bo pripomba 
Statutarno pravne komisije. Pristojna krajevna skupnost se strinja z zadevo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2132 BITNJE parcela 
2725/5 (ID 6943769). 
 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
H. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2019 - dopolnitev 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. Pristojna krajevna skupnost se 
strinja s prodajo 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. Upoštevana bo pripomba 
Statutarno pravne komisije. Pristojna krajevna skupnost se strinja z zadevo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
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SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2019. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
I. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem - podaljšanje 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s podaljšanjem najemne pogodbe, sklenjene na podlagi 
izvedenega postopka izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja (odločba št. 352-23/2014-3-41/31 z dne 
3.11.2014) v najem v skladu z določili 29. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni 
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14). 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
J. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem - podaljšanje 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s podaljšanjem najemne pogodbe, sklenjene na podlagi 
izvedenega postopka izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja (odločba št. 352-2/2017-2-41/31 z dne 
25.1.2017) v najem v skladu z določili 29. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni 
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14). 
 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 29 ZA, 1 PROTI, 0 NI GLASOVAL). 
 
 
 
4. ODLOK O ORGANIZIRANJU JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ – PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podal Sašo Govekar, vodja Urada za tehnične zadeve. Predstavil je tudi amandmaje 
predlagatelja odloka, ki so bili posredovani na mizo in sicer so oblikovani na podlagi pripomb posameznikov in 
komisij. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija je podala naslednje pripombe: 

- predlagatelj naj se opredeli do finančnih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka, saj v primeru 
strokovnega vodja to pomeni novo delovno mesto, ki do sedaj ni bilo zasedeno, 

- v zvezi z 2. odstavkom 1. člena je komisija mnenja, da Pravila gasilske službe niso nad odlokom, saj gre 
za avtonomna pravna pravila, zato ta argument ne zdrži, 

- v 6. členu naj predlagatelj  glede predstavnika zainteresirane javnosti določi, da ga imenuje ustanovitelj  
ali morebiti občinski štab civilne zaščite, ker  po statutu te pristojnosti župan nima, 
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- predlagatelj naj vseeno premisli o rešitvi, ki se v praksi že uporablja v primerih, ko niso še imenovani vsi 
člani sveta tako, da se konstituira po imenovanju večine članov oziroma da star svet deluje do 
konstituiranja novega sveta, 

- v 2. odstavku 12. člena naj se doda, da se pred imenovanjem direktorja pridobi neobvezujoče mnenje 
sveta zavoda in strokovnega sveta, ki mora biti obrazloženo, prav tako se to kot pristojnost doda v 2. 
odstavku 6. člena in 2. odstavku 18. člena, 

- v 16. členu naj se tako kot v 15. členu za direktorja, dodajo zakonski razlogi za razrešitev strokovnega 
vodjo. 

 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja: 
Predlagani Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj-predlog ni primeren za 
obravnavo na naslednji redni seji Mestnega sveta, ker nima jasno opredeljenih finančnih posledic. Finančne 
posledice naj se jasno opredeli, šele nato se naj ga predlaga v sprejem Mestnemu svetu. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o organiziranju javnega 
zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj. 
 
Po razpravi svetnika Albina Travna je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje  
 
AMANDMAJE:  
 
1. Amandma k 6. členu Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj: 

Peti odstavek 6. člena Odloka se besedna zveza »imenuje župan« nadomesti z besedno zvezo »imenuje 
Občinski štab Civilne zaščite Mestne Občine Kranj«. 

 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 

2. Amandma k 12 . členu Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj: 
V prvem odstavku 12. člena se črta »najmanj«. 

 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 

3. Amandma k 7. členu Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj: 
V četrtem odstavku 7. člena doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Svet zavoda je konstituiran, ko je imenovana 
oziroma izvoljena  večina  njegovih članov.« Stavek »Članu sveta zavoda, ki je imenovan oziroma izvoljen po 
konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta zavoda«, pa postane nov 
5 odstavek 7. člena.  

 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 

4. Amandma 16. člena Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj: 
Določba 16. člen Odloka se dopolni z novim petim odstavkom, ki opredeljuje zakonske razloge za razrešitev 
strokovnega vodje. Predlog novega petega odstavka 16. člena se tako glasi: 
»(5) Strokovni vodja je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan v naslednjih primerih: 

- če strokovni vodja sam zahteva razrešitev, 
- če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem 

zakonu, 
- če strokovni vodja pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje 

sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi, 
- če strokovni vodja s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja 

ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju 
dejavnosti zavoda.« 

 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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5. Amandma k 19. členu Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj: 
Določba 4. alineje tretjega odstavka 19. člena Odloka, ki določa, da župan imenuje predstavnika 
zainteresirane javnosti v svet zavoda,  se črta.  

 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
ter naslednji SKLEP:  
 
Sprejme se predlog Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj s sprejetimi 
amandmaji. 

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 22 ZA, 6 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 

 
 

5. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE – PREDLOG  
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija ima pripombo, da naj predlagatelj pojasni, da je v skladu s 132. členom Poslovnika župan prevzel 
predlagateljstvo v treh mesecih od dneva konstituiranja sveta, ter predlaga, da se odlok obravnava kot 
predlog v drugem branju. 
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na besedilo predlaganega odloka. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo 
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in 
predlogom za skrajšani postopek. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. 
 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
6. ODLOK O USTANOVITVI  SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE 

LEKARNE – PREDLOG  
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
Komisija ima pripombo, da naj predlagatelj pojasni, da je v skladu s 132. členom Poslovnika župan prevzel 
predlagateljstvo v treh mesecih od dneva konstituiranja sveta, ter predlaga, da se odlok obravnava kot 
predlog v drugem branju. 
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na besedilo predlaganega odloka. 

 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske 
lekarne in predlogom za skrajšani postopek. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. 

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

 
 
 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V MESTNI OBČINI 
KRANJ – OSNUTEK – PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.  
 
Stališče komisije:  
 
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na besedilo predlaganega odloka. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj se sprejme 

po skrajšanem postopku.  
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
2. Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 

občini Kranj.  
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 

 
 

8. ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM PODROBNEM NAČRTU ZA NASELJE 8 STANOVANJSKIH HIŠ NA 
GOZDNI JASI – OSNUTEK (PRVO BRANJE) 

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

 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na besedilo predlaganega odloka. 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom  Odloka o občinskem prostorskem 
podrobnem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi (prvo branje). 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 8 stanovanjskih 
hiš Na gozdni jasi v prvi obravnavi. 
 
Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 
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9. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

OBMOČJA ČI2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH (SD2 OPPN ČI2) 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 

 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na besedilo predlaganega odloka. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom  o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah (SD2 OPPN 
Či2). 

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

 
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah, v prvi obravnavi. 
 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 

 
10. USKLADITEV MEJE MESTNE OBČINE KRANJ IN OBČINE ŠENČUR 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor. 

 
Stališče komisije:  

 
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb na besedilo predlaganega odloka. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  

 
Sprejme se sklep o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Šenčur. 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
11. POROČILO O DELU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE (LAS) ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V MESTNI 

OBČINI  KRANJ ZA LETO 2018 
 
Uvodno poročilo sta podali Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti in Suzana Gladovič – 
predsednica Lokalne akcijske skupine.  
 
Stališče komisije:  
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo se je seznanila s Poročilom Lokalne akcijske skupine (LAS) za 
leto 2018. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
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Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v Mestni 
občini Kranj za leto 2018. 
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
 
12. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
1. Saša Kristan:  
- V Kranju so v preteklem letu naredili nekaj kolesarskih poti, kar je dobro. Vendar se te pojavljajo na cestiščih 

in posledično s tem je cestišče zoženo. Sredinske črte ni več in razmejitve ceste tudi ne. Zanima jo, ali lahko 
vozniki vozijo kjer hočejo, samo po kolesarski cesti ne. Predlagala je, da so na novo zgrajene ceste širše, tako 
da bo prostor še za kolesarske poti.  

- Stanovalka na Nazorjevi cesti je opozorila na obrezovanje vej dveh dreves. Eno je na severovzhodni strani, 
drugo na severni strani. Z drevesi imajo že nekaj časa težave, menda jim je zaradi korenin teh dveh dreves, 
že dvakrat počila vodovodna cev. Na občinski upravi so ji svetovali naj se obrne na Floro, kjer so ji rekli, da 
bodo z obrezovanjem teh vej naredili  škodo, čeprav v soseščini so ostala drevesa obrezovali. Prosila je, da 
se to preveri in poda pisni odgovor.  

- Vprašala je, kako daleč so načrti za cesto proti Zbiljam, skozi naselja Orehek Drulovka, Breg ob Savi in 
Mavčiče.  

- Začela se je obnova Delavskega mostu. Na mostu pri izvozu iz smeri Qlandie proti Laboram se tam zaradi 
semaforja v prometnih konicah delajo večji zastoji. Predlagala je, če je možno da se ta izvoz uredi oziroma 
razširi, tako da bi tisti, ki zavijajo desno proti Laboram bolj tekoče zapuščali kolono.  

 
Podžupan Janez Černe je glede pravilne vožnje po cestah z označenimi kolesarskimi stezami povedal, da občinska 
uprava pripravlja akcijo obveščanja v zvezi s tem.  
Župan Matjaž Rakovec je povedal, da bo šla mimo Iskre in Goodyeara štiripasovnica in tukaj so vrisali »diamant«, 
kar pomeni da se poti ne bodo križale.  

 
2. Irena Dolenc:  
- Zahvalila se je za dobro pripravljene odgovore na vprašanja, ki jih je postavila na prejšnji seji.  
- Vprašala je, ali bi bilo možno, da bi se pri investicijah, ki se načrtujejo in še niso v proračunu, naredilo 

prioritetno čakalno vrsto.  
- Vprašala je, ali ima občina v proračunu zagotovljena sredstva v primeru uveljavljanja predkupne pravice.  
- Predlagala je, da se sredstva za uveljavljanje predkupne pravice namenijo iz sredstev odprodaje stanovanj. 
- Velik problem so parkirišča med bloki. Na dolgi rok bi si morali prizadevati za parkirišča v nadstropjih. 

Zanimalo jo je, ali obstaja kakšen načrt gradnje parkirišč med bloki. PP Nekateri posamezniki samoiniciativno 
zasujejo del zelenice, kasneje tlakujejo in imajo zasebno parkirišče, kar ne preganja nobena inšpekcija. 
Zanimalo jo je, ali je med bloki v Kranju upoštevan kakšen odstotek zelenih površin in kakšen je.  

 
Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, je povedal da je glede parkirišč med bloki problem pripadajočih 
zemljišč, ki v veliki meri niso določena, nekatera so pa že. Pri tistih zemljiščih, ki so že določena, imajo lastniki 
pravice gradnje po občinskem prostorskem načrtu. Če se kaj zgradi v neskladju z zakonodajo, je treba prijaviti in 
bo urgirala pristojna inšpekcija. Zemljišča v okolici vseh stanovanjskih naselij v Kranju, ki so starejšega datuma, 
so še vedno v lasti Mestne občine Kranj in ti posegi niso bili usklajeni z občino. Kakšen odstotek zelenih površin 
pripada posameznemu večstanovanjskemu objektu posebej ni bilo definirano. Soseska Planina se je planirala za 
pol parkirnega mesta na stanovanje, kar je absolutno premalo. Občina je za izboljšavo stanja parkirnih mest v 
Šorlijevem naselju zgradila novo parkirišče.  
 
3. Evstahij Drmota:  
- Na Komisiji za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo je ob obravnavi podaljšanja najema neprofitnega 

stanovanja bilo predlagano, da se ta primere, ko so najemniki oziroma oba starša brezposelna, v sodelovanju 
z institucijami poskuša poiskati zaposlitev za najemnike. V nasprotnem primeru občina vzgaja socialne 
probleme za večno.  
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- Vprašanja, ki je postavil na prejšnji seji glede Komunale Kranj postavlja tudi novemu članu Skupščine 
Komunale Kranj. Problem Komunale Kranj v sodelovanju z RCERO Ljubljana bo dejansko vedno večji.  

 
4. Albin Traven:  
- 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 350 m je bila v preteklosti zaradi različnih komunalnih posegov 
večkrat na več mestih vzdolžno in prečno prekopana. Po zaključkih tovrstnih del se je za silo pokrpalo, nikdar 
pa ni bila cesta v tej dolžini preplastena. Manjkajo robniki, pločniki, ni urejeno odvodnjavanje meteornih 
voda, komunalni in drugi jaški niso več v nivoju s cesto, cestišče je zaradi posedanja terena valovito. Cesta 
Talcev je ena redkih cest v strnjenem naselju, ob kateri so še vedno nadzemni električni in telekomunikacijski 
vodi, ki se prepletajo od hiše do hiše. Skratka Cesta Talcev je potrebna celovite prenove, predvsem zaradi 
obiskovanja prireditev v Medgeneracijskem centru je potrebno tudi razmišljati o pločniku. Zanima ga, ali 
potekajo kakšne aktivnosti v tej smeri in kdaj lahko prenovo pričakujemo.  

- Zanimalo ga je, ali je narejen vrstni red tovrstnih celovitih obnov cest znotraj samega mesta, vrstni red, ki bi 
veljal posebej za vasi, za krajevne skupnosti v celotni občini. Občani in krajani bi vsaj približno vedeli, kdaj bo 
na vrsti cesta v njihovi soseski za obnov. Predlagani vrstni red bi lahko svetniki sprejeli na seji, kar bi se 
upoštevalo tudi pri vsakokratnem sprejemanju proračuna.  

 
5. Ana Štromajer: 
- Vprašala je glede stavbe vrtca enote Čebelica, kjer se od leta 2014 opozarja na probleme, kdaj namerava 

občina zagotoviti sredstva za obnovo in ali je energetska sanacija te stavbe sploh možna in smiselna glede 
na to, da je stavba res dotrajana.  

- Zanimalo jo je za vrtec enota Biba, v kateri fazi je gradnja novega vrtca in ali se prenova načrtuje s pričetkom 
novega šolskega leta 2020/2021.  

 
Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da je bila enota Čebelica planirana med energetskimi 
sanacijami, vendar bi žal glede na stanje objekta prihranke težko dosegli. Objekt je za porušiti in zato ni bil zajet 
v energetsko sanacijo. Možna rešitev je torej financiranje iz proračuna oziroma iz drugega vira. 
Za stavbo vrtca enote Biba imajo več odprtih zadev. Poskušali bodo dobiti arheološke raziskave tudi ob gradnji 
obstoječega vrtca. Meja poteka tako rekoč po meji fasade objekta in da bi mogoče v ta name dobili sredstva 
Ministrstva za kulturo. Razpolagajo z idejno zasnovo novega tri oddelčnega vrtca. Še vedno iščejo potencialne 
lokacije za premestitev otrok v času gradnje. Pojavili sta se dve novi možnosti financiranja objekta in trenutno so 
v fazi preverjanja ene in druge variante. 
 
6. Manja Zorko:  
- Podala je pobudo za vgraditev euro ključavnice na kranjskem stranišču. S tem predlogom so se nanjo obrnili 

predstavniki Društva paraplegikov Gorenjske, katerega člani so tudi uporabniki tega stranišča. Euro ključ bi 
invalidom omogočil dostop 24 ur na dan.  

 
7. Nataša Majcen:  
- V imenu Komisije za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo je povedala, da je ob predlogu, da se v Kranju 

organizira Festival Kranjske klobase, na sejo komisije povabila direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 
Mag. Tomaž Štefe se je seje komisije udeležil in jih seznanil s potekom aktivnosti, vezano na organizacijo 
kulinaričnega dogodka. Večina uporabnikov Facebooka je bila že seznanjena, saj je Služba za komuniciranje 
napovedala ta dogodek. 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 pivo slovenskih mikropivovarjev. 
Dogodek bo pospremljen z nastopom narodnozabavnega ansambla. Dogodek bo financiran v sklopu 
Kranfesta, torej sredstev ki so že rezervirane za julijski dogodek. Drugi del dogodka naj bi se odvil 5.10.2019 
v rovih po Kranju po vzoru prepoznavne in dobro obiskane prireditve Vinska pot. Poleg Kranjske klobase se 
bo takrat lahko okušalo tudi suhomesnate izdelka, prav tako se bodo na dogodku predstavljali 
mikropivovarji. Zaključilo se bo s koncertom. Na vprašanje o finančnih posledicah ni bilo odgovora. 
Predvidoma naj bi organizacijo pokrivala vstopnina za obiskovalce in najemnina za stojnice. Po dogovoru z 
direktorjem bodo spremljali dogodek in dobili obvestilo o finančnih posledicah. O tem bo obveščen tudi 
mestni svet.  
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8. Iztok Jenko: 
- Izpostavil je prometno varnosti v delu krajevne skupnosti Primskovo, konkretno na Jelenčevi ulici ob 

poslovnem kompleksu Ibi in Zadružni ulici, ki je pravokotna na Jelenčevo ulico. Ta odsek delno pokriva šolsko 
pot do Osnovne šole Simon Jenko Primskovo. Omejitev hitrosti je 30 km/h, ki ga nihče ne upošteva. V 
poslovnem objektu Ibi je podjetje, ki se ukvarja z dostavo hrane in večkratno presega hitrost. Jelenčeva ulica 
nima pločnika, medtem ko Zadružna ulica ima širok pločnik in ožje cestišče, ki onemogoča srečanje dveh 
vozil istočasno. Promet po cesti je izredno frekventen z vsemi vrstami vozil, kolesa, motorji, pešci, otroci, 
poslovna vozila, osebna vozila, tovornjaki. Dijaki bližnje srednje šole parkirajo v bližini in dirkajo po cesti. 
Predlagal je, da se problematika uredi celostno na način, da se zagotovi minimalen pločnik po Jelenčevi ulici, 
postavitev radarja, hitrostnih ovir, zvočne signalizacije. Lastnik Ibija je pripravljen ponuditi odkup zemljišča 
za izgradnjo pločnika.  

 
Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da problematiko zelo podrobno pozna, saj so že večkrat 
dogovarjali s predstavniki šole in lastnikom poslovnega subjekta. Namera občine je zagotovitev sredstev za odkup 
zemljišč za izgradnjo pločnika. Lastnik poslovnega subjekta je pripravljen prodati obcestni pas kot stavbno 
zemljišče. Občina pa za širitve cestišč oziroma mešanih površin za pešce in kolesarje odkupuje po 10 eur/m2. 
Občina je bila pripravljena plačati več, ampak nikakor po ceni kot jo je predlagal lastnik. Če je možno apelirati na 
lastnika, da bi prodal zemljišče po neki normalni ceni zavoljo zagotavljanja varne poti v šolo za otroke, občina bo 
pa zgradila tam pločnik. 
 
Mitja Herak, vodja Medobčinski inšpektorata Kranj, je povedal, da problematiko poznajo, v preteklosti so bile 
opravljene tudi prikrite meritve hitrosti za statistične namene. Podatki niso bili tako kritični, kot ste navajal. Tudi 
policija ne zaznava kakšne velike problematike. V roku štirinajst dni bodo opravljene tedenske prikrite meritve 
prometa z vsemi hitrostmi in ugotovili kakšno je dejansko stanje. Na podlagi se bo redarstvo odločalo o postavitvi 
radarja in ostalih ukrepov. 
 
Iztok Jenko je povedal, da to ni čisto res, ker tam živi in ve kaj se dogaja. Pričakuje, da se zadeva celostno rešuje.  

 
 
Ob 18.30 uri je bila seja zaključena. 
 
 
 
Zapisala:  
Milena Bohinc    

 
       Matjaž Rakovec 

            Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


