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Sprejeti sklepi
4. seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20.3.2019

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

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 13.2.2019 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV

Potrdi se zapisnik 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 13.2.2019 ter poročilo o izvršitvi
sklepov.

2.

KADROVSKE ZADEVE

A. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svetu Zavoda za šport Kranj
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.
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B. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Skupščino Komunale Kranj
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.
C. Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Osnovna šola Orehek Kranj
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.
D. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj
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.
*Opomba: izvajanje sklepa je bilo zadržano na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi

3.

PREMOŽENJSKE ZADEVE

A. Predlog za prerazporeditev sredstev
Sklep ni bil sprejet.
B. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2101 Rupa parcela
330/11
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2101 RUPA parcela
330/11.
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
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.
D. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2100 KRANJ parcela 998/4
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2100 KRANJ parcela
998/4.
E. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 923/12
(ID 6918572)
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2128 ZGORNJA
BESNICA parcela 923/12 (ID 6918572).
F. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2140 PODREČA parcela 992/5 (ID
3318178)
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2140 PODREČA
parcela 992/5 (ID 3318178).
G. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2725/5 (ID 6943769)«
Sprejme se sklep o prenehanju obstoja javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2132 BITNJE
parcela 2725/5 (ID 6943769).
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H. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2019 - dopolnitev«
Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto
2019.
I. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem - podaljšanje
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).
J. Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem - podaljšanje
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).

4.

ODLOK O ORGANIZIRANJU JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ – PREDLOG

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«.

2.

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

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.

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.«

-

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.
Sprejme se predlog Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj s sprejetimi
amandmaji.
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5.
6.

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE – PREDLOG
ODLOK O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE
LEKARNE – PREDLOG

1.
2.

Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne.
Sprejme se Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne.

7.

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

1.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj se
sprejme po skrajšanem postopku.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Mestni občini Kranj.

2.

8.

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

Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 8
stanovanjskih hiš Na gozdni jasi v prvi obravnavi.

9.

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU OBMOČJA ČI2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH (SD2 OPPN ČI2)

Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah, v prvi obravnavi.

10. USKLADITEV MEJE MESTNE OBČINE KRANJ IN OBČINE ŠENČUR
Sprejme se sklep o uskladitvi 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
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v
Mestni občini Kranj za leto 2018.

12. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA
Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetega nobenega sklepa.
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