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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 8. sejo
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 22.4.2015 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV TER SEZNANITEV Z URADNIM ZAZNAMKOM O 7.
SEJI SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 27.5.2015
/
2. POROČILO O GLASOVANJU NA 6. SEJI SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE
22.4.2015
Statutarno pravna komisija
Janez Černe se sprašuje, kako prepričana je uprava, da je do zamenjave prišlo tik pred to
sejo in samo na teh dveh mestih? Iz priloženih materialov ni razvidna fizična prisotnost in
registrirano glasovanje posameznih svetnikov. V izogib vsem dvomom in večji legitimnosti,
predlaga:
Pregled dosedanjih šestih sej glede fizične prisotnosti in registriranih glasovanj LombarjaPiškurjeve ter vseh ostalih svetnikov.
Pregled za dva pogoja – 1. kdaj sta člana SZNKS glasovala različno in 2. če je pri tem
glasovanju en glas pomenil razliko v izidu glasovanja? V primeru, da sta izpolnjena oba
pogoja, da predlagamo ponovno glasovanje.

3. KADROVSKE ZADEVE
A. Razrešitev direktorice javnega zavoda Gorenjski muzej Marije Ogrin pred potekom
mandata
Statutarno pravna komisija
Komisija se je seznanila s ponovnim postopkom razrešitve direktorice Marije Ogrin pred
potekom mandata in v zvezi s tem nima pripomb.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisija se je seznanila s predlogom za razrešitev direktorice javnega zavoda Gorenjski
muzej Marije Ogrin pred potekom mandata in se z njim strinja.
B. Razrešitev predsednice Komisije za krajevne skupnosti, Imenovanje nove
predsednice in podpredsednika Komisije za krajevne skupnosti
C. Imenovanje Častnega razsodišča Mestne občine Kranja
D. Imenovanje nadomestnega kandidata za člana Razvojnega sveta gorenjske regije
E. Razrešitev dosedanje članice Sveta OŠ Predoslje in imenovanje novega člana v
Svet OŠ Predoslje
Komisija za krajevne skupnosti
Komisija je seznanjena z gradivom in nanj nima pripomb.
4. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 321/17, k.o. 2101 – Rupa
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim
sklepom in nanj nima pripomb.
B. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 263/2, k.o. 2098 – Struževo
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim
sklepom in nanj nima pripomb.
C. Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parc. št. 640/4, k.o. 2139 – Mavčiče
Komisija za finance
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami 4. A, 4. B in 4. C
se z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme.
Komisija za kmetijstvo
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlaganimi izvzemi iz javnega dobra na
nepremičninah parc. št. 321/17, k. o. 2101 – Rupa; 263/2, k. o. 2098 – Struževo in 640/4, k.
o. 2139 – Mavčiče.
Statutarno pravna komisija
Komisija nima pripomb na predlagano gradivo.
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim
sklepom in nanj nima pripomb.
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5. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015
Komisija za finance
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim gradivom pod točko Odlok o
rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015, se strinjajo s predlaganimi sklepi in
predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme.
Komisija za kmetijstvo
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne obine Kranj
za leto 2015.
Statutarno pravna komisija
Komisija nima pripomb na predlagano gradivo.
Stanovanjska komisija
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije,
podpira.
Komisija za turizem
Komisija za turizem se je seznanila s predlogom Odloka o rebalansu proračuna Mestne
občine Kranj za leto 2015 in nanj nima pripomb.
Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje
Komisija se je seznanila z rebalansom proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in
podpira sprejetje predlaganega sklepa.
Komisija za krajevne skupnosti
Komisija se je seznanila z gradivom in pripombami nanj.
Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015
in z njim soglaša.
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč
Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o
rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015 in nanj nima pripomb.
Komisija za gospodarstvo
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z rebalansom proračuna Mestne občine Kranj za
leto 2015 in se strinja s predlaganimi sklepi.
Komisija za kulturo in šport
Komisija se seznanja z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015.
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6. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LJUDSKA
UNIVERZA KRANJ-SKRAJŠANI POSTOPEK
Statutarno pravna komisija
Komisija nima pripomb na predlagano gradivo.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša s predlogom, da se po skrajšanem postopku sprejme Odlok o spremembah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj.

7. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO
KRANJ – PRVA OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija
Komisija podaja na predlagani Odlok sledeče pripombe:
- 1. člen: pristojnosti zavoda na področju turizma so slabo opredeljene;
- 3. člen: smiselno bi bilo opredeliti vlogo zavoda kot generatorja regijskega
sodelovanja;
- 8. člen: pristojnosti župana so opredeljene preširoko, to bi morale biti pristojnosti
Sveta Mestne občine Kranj;
- Drugi odstavek 10. člena: predstavniki ustanovitelja naj bodo s področja kulture in
turizma;
- Tretji odstavek 10. člena: v primeru enakega števila glasov za posameznega
kandidata za predstavnika delavcev, naj se opravi drugi krog, če je rezultat zopet
izenačen, naj odloči žreb;
- Četrti in peti odstavek 10. člena – predstavnika uporabnikov/zainteresirane javnosti
naj imata enake pogoje za imenovanje: na podlagi javnega poziva naj ju župan
predlaga v imenovanje Svetu Mestne občine Kranj;
- 11. člen: določiti je potrebno omejitev števila mandatov;
- 13. člen: manjka presledek med predzadnjim in zadnjim odstavkom;
- 15. člen: napačno je naveden standard skrbnosti dobrega gospodarstvenika, pravilno
je gospodarja,
- 16. člen: na dveh mestih je navedeno »predlaga program dela«;
- 17. člen: pristojnosti direktorja so napačno navedene: strateški načrt in program dela
direktor le pripravi, sprejme pa ga svet zavoda. Slednji mora podati tudi soglasje k
letnemu poročilu;
- 19. člen: v zadnjem odstavku naj se namesto »Svet MOK« uporabi izraz ustanovitelj;
- 22. člen: pojavi se drug font besedila;
- Drugi odstavek 23. člena: del besedila je že zapisan v zadnjem odstavku 5. člena;
- Glede na številčnost pripomb naj se predvidi sprejem odloka po rednem postopku.
Komisija za turizem
Komisija za turizem se je seznanila s predlogom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod
za turizem in kulturo Kranj in se z njim strinja.
Komisija za turizem predlaga, da se dikcija 5. odstavka 5. člena predloga odloka spremeni
tako, da se glasi: »Osnovno poslanstvo zavoda v organizacijski enoti Letno gledališče
Khislstein je upravljanje z objektom in izvajanje kakovostnih prireditev družabnega,
kulturnega in umetniškega značaja s področja glasbene, gledališke, plesne in drugih
dejavnosti, ter upravljanje z gostinskim objektom.«
Komisija za gospodarstvo
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
turizem in kulturo Kranj in predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da 10. člen odloka dopolni
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tako, da se v Svet zavoda imenuje tudi predstavnik turističnega gospodarstva (predlaga
namesto predstavnika delavcev zavoda).
Komisija za kulturo in šport
Komisija se seznanja z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo
Kranj in predlaga MS njegov sprejem.

8. ODLOK O NARAVNEM REZERVATU GLINOKOPNIH BAJERJEV Z OKOLICO NA
BOBOVKU PRI KRANJU - PRVA OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija
Komisija nima pripomb na predlagano gradivo.
Komisija za turizem
Komisija za turizem se je seznanila s predlogom Odloka o naravnem rezervatu Glinokopnih
bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju in se z njim strinja.
Komisija za krajevne skupnosti
Komisija predlaga mestnemu svetu umik gradiva.
G. Klemenčič – KS Kokrica: članom komisije je predlagal umik gradiva iz obravnave, saj se
občinska uprava pri pripravi odloka ni posvetovala s KS. Odlok naj ne bi bil usklajen z vsemi
lastniki zemljišč.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila z Odlokom o naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na
Bobovku pri Kranju - prva obravnava in z njim soglaša.
Komisija za gospodarstvo
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o naravnem rezervatu Glinokopnih
bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju in predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da se odlok
umakne iz dnevnega reda, ter se pred odločitvijo o uvrstitvi odloka na dnevni red seje Sveta
MOK izvede javna obravnava.

9. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA
PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE KRANJ – PRVA
OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija
Komisija nima pripomb na predlagano gradivo.
10. PRAVILNIK O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA
KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA
PROGRAMSKO OBDOBJE 2015 - 2020 – PREDLOG
Komisija za finance
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim gradivom pod točko Pravilnik o
dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v
Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 - 2020 – predlog, se strinjajo s predlaganim
sklepom in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme.
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Komisija za kmetijstvo
Komisija za kmetijstvo predlaga Svetu MO Kranj, da sprejme Pravilnik o dodelitvi pomoči za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občin Kranj
za programsko obdobje 2015 – 2020.
Statutarno pravna komisija
Komisija nima pripomb na predlagano gradivo.
11. POROČILO ZA PROJEKTA GORKI IN VODOVOD BAŠELJ - KRANJ
Komisija za finance
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim gradivom pod točko Poročilo za
projekta Gorki in Vodovod Bašelj – Kranj, se strinjajo s predlaganim sklepom in predlagajo
Mestnemu svetu, da ga sprejme.
Komisija za krajevne skupnosti
Komisija se je seznanila z gradivom in nanj nima pripomb.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila s Poročilom projekta GORKI (projektno ter finančno) in predlagala:
- da se svetnike seznani tudi s problematiko samega projekta v praksi (pripombe
krajanov, reševanje težav na terenu, parcelacije, vzpostavitev prvotnega stanja,
- da se za medije pripravi informacijo o rešitvah odvajanja fekalnih voda za naselja, ki
niso zajeta v projektu GORKI - 2. faza;
- zaradi kratkih rokov dokončanja projektov GORKI in vodovoda Bašelj-Kranj in zaradi
mnogih podizvajalcev je v določenih točkah nadzor pomanjkljiv, zato zahtevamo
povečano in osebno odgovornost med gradnjo v vseh fazah izvedbe;
- priporočamo, da se v celostno situacijo vpišejo izvajalci in podizvajalci na katerih
odsekih, kjer so gradbišča, da se bodo hitreje reševala popravila po končani gradnji.
12. PREDLOG SKLEPA O DODELITVI KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA
PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE
Statutarno pravna komisija
Komisija nima pripomb na predlagano gradivo.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša s predlogom sklepa o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na
področju predšolske vzgoje.

13. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O POSTOPKU
IZVEDBE JAVNIH RAZPISOV NA PODROČJIH DRUŽBENIH ZADEV V MESTNI OBČINI
KRANJ
Statutarno pravna komisija
Komisija nima pripomb na predlagano gradivo.
Komisija za kulturo in šport
Komisija se seznanja s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku
izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj in predlaga MS
njegov sprejem.
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Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe
javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj.
14. PROGRAM KULTURE V MESTNI OBČINI KRANJ 2015 – 2020
Komisija za krajevne skupnosti
Komisija se je seznanila z gradivom in nanj nima pripomb.
Komisija za kulturo in šport
Komisija se seznanja s Programom kulture v Mestni občini Kranj 2015 – 2020 in predlaga
MS njegov sprejem.
Pripravila:
Milena Bohinc
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