
 

MESTNA OBČINA KRANJ 
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Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14 
 

Številka: 900-1/2010-2-(41/04) 
Datum: 27. 01. 2010 
 
 
SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 33. sejo  
 
 
 
3. KADROVSKE ZADEVE 
 
A. Mnenje o kandidatih/kah za ravnatelja/ico Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj 
 
Odbor za družbene dejavnosti: 
Odbor se je seznanil s predlogom mnenja o kandidatih/kah za ravnatelja/ico Osnovne šole 
Staneta Žagarja Kranj. 
 
 
4. PREMOŽENJSKE ZADEVE  
 
Stanovanjski odbor: 
Odbor je soglasno sprejel vse predlagane sklepe vseh premoženjskih zadev. 
 
A. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 
2009 – poročilo  
 
Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 
Odbor je sprejel predlagani sklep. 
 
B. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 
2009 – poročilo  
 
Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 
Odbor je sprejel predlagani sklep. 
 
C. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc.št. 369/4, 
369/55, 369/56 in 369/57, vl. št. 910, vse k. o. Klanec, zemljišču parc. št. 33/5, vl. št. 
296, k.o. Srednja vas, zemljiščih parc. št. 15/2 in 14/2, vl. št. 462, obe k. o. Mavčiče, 
zemljišču parc. št. 21/6, vl. št. 568, k.o. Breg ob Savi, zemljišču parc. št. 468/8, 
vl. št. 95, k.o. Spodnja Besnica, zemljišču parc. št. 60/11, vl. št. 285, k.o. Huje, 
zemljišču parc. št. 388/23, vl. št. 1209, k. o. Britof, zemljišču pare. št. 29/2, vl. št. 
372, k.o. Golnik, zemljiščih parc. št. 63/17 in 63/20, vl. št. 854, obe k. o. Čirče, 
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zemljišču parc. št. 211/1, vl. št. 1687, k. o. Primskovo ter zemljišču parc. št. 249/1, vl. št. 
788, k. o. Kokrica. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 
 
Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 
Odbor je soglasno sprejel predlagani sklep. 
 
D. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 694/3, k.o. Pševo 
 
Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 
Odbor je soglasno sprejel predlagani sklep. 
 
Statutarno pravna komisija: 
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 
 
E. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem za ustanovitev stavbne 
pravice za gradnjo prizidka za izvajanje dejavnosti Medpodjetniških izobraževalnih 
centrov – MIC na zemljišču parc. št. 888/9, 888/10 in 879/1, k.o. Kranj 
 
Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 
Odbor je soglasno sprejel predlagane sklepe. 
 
F. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem za nakup nepremičnine parc. 
št. 1515/1, k.o. Bitnje 
 
Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 
Odbor je soglasno sprejel predlagane sklepe. 
 
G. Prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije – predkupne pravice 
 
Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 
Odbor je soglasno sprejel predlagani sklep. 
 
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA USTANOVITVI 

VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA KRANJSKI VRTCI -1. OBRAVNAVA 
 
Odbor za družbene dejavnosti: 
Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci – 1. obravnava. 
 
Statutarno pravna komisija: 
PRIPOMBA: 

- 2. člen: občinska uprava naj preveri ali je potrebno natančneje opredeliti trajanje 
mandata tako, da se na primer v prvem stavku drugega odstavka doda besedilo »od 
dneva imenovanja posameznega člana«. 

 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Predlagani odlok se podpre soglasno. 
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6. ODLOK O OBMOČJIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI V MOK – 1. OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija: 
PRIPOMBE: 

- doda se nov 28. člen, ki se glasi »Podrobneje se območja krajevnih skupnosti 
uredijo v statutih krajevnih skupnosti.«, 

- doda se nov 29. člen, ki se glasi: »V sporih glede podrobnejše ureditve območij 
krajevnih skupnosti odloča Svet Mestne občine Kranj.«, 

- sedanji 28. člen se preštevilči v 30. člen. 
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Odlok o območjih krajevnih skupnosti v MOK – 1. obravnava se umakne z dnevnega reda 
Sveta MOK. Meje KS  strokovne službe  pripravijo v opisni obliki glede na obstoječe meje – 
rok 25. 2. 2010. V primeru neuspelih dogovorov o spornih mejah KS v nadaljevanju odloči 
Svet MOK. 
 
 
7. ORGANIZIRANJE MATERINSKEGA DOMA NA GORENJSKEM  
 
Odbor za družbene dejavnosti: 
Odbor za družbene dejavnosti podpira ustanovitev materinskega doma na Gorenjskem. 
Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje, da Mestna občina Kranj v naslednjih letih 
namenja ustrezen delež sredstev za redno delovanje materinskega doma na Gorenjskem, in 
sicer v skladu z vsakoletnim sprejetim proračunom Mestne občine Kranj. 
 
 
8. ČLANSTVO MESTNE OBČINE KRANJ V ZDRUŽENJU MESTNIH OBČIN 

SLOVENIJE 
 
Statutarno pravna komisija: 
PRIPOMBE: 

- v obrazložitvi predloga naj predlagatelj navede finančne posledice vključitve Mestne 
občine Kranj v Združenju mestnih občin Slovenije, 

- v 4. in 11. členu se navede pravilna dikcija, ker ministrstva, pristojnega za lokalno 
samoupravo ni, 

- 6. člen: članice morajo sprejeti program združenja, ne pa biti samo seznanjene z njim, 
- sklep o članstvu v Združenje mestnih občin Slovenije in akt o ustanovitvi morata biti 

sprejeta skupaj s statutom združenja, saj sam akt o ustanovitvi ne vključuje nekaterih 
pomembnih sestavin, kot je na primer glasovalna pravica članic, 

 
 
9. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA 

KRANJ 
 
 
 
 
 
 


