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Številka:    900-29/2019-8-(52/05) 

Datum:      27. 11. 2019 

 

         

Zadeva:   Sklepi komisij 

Zveza:   11. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj, 27. 11. 2019 

 

 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23.10.2019, 

NADALJEVANJA 9. SEJE Z DNE 6.11.2019 IN 10. SEJE Z DNE 6.11.2019 TER POROČIL O IZVRŠITVI 
SKLEPOV  

/ 
 
 
2. KADROVSKE ZADEVE  - IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA GORENJSKI MUZEJ (M/Ž) 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  
Komisija se strinja s predlogom mag. Marjane Žibert za direktorico javnega zavoda Gorenjski muzej za 
mandatno dobo petih let. 
 
Komisija za kulturo in šport:  
Komisija se je seznanila z imenovanjem mag. Marjane Žibert za direktorico javnega zavoda Gorenjski 
muzej za mandatno dobo petih let. 
 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE – NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE 

KRANJ ZA LETO 2019 – DOPOLNITEV 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s predlaganim gradivom in Mestnemu svetu predlaga sprejem. 

 
 
4. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE KRANJ – 

PREDLOG 
 

Statutarno pravna komisija – v prilogi.  

 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja : 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o 
organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj-predlog in se z njim strinjajo. 
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5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU 
MESTNE OBČINE KRANJ – SPREMEMBE ŠT. 3 – DRUGA OBRAVNAVA 
 

Statutarno pravna komisija – v prilogi.  

 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj ( spremembe št. 3, druga obravnava). 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Za območje Kranj Planina KR PL 23/2,3 je v posebnih določba v točki »1,56« potrebno nujno navesti, da 

se parkirišča obvezno zgradijo v kletni etaži. 

Za območje Kranj Stražišče KR ST 18 je v posebnih določbah v točki »1.88 a« potrebno zagotoviti 20% 

zelenih površin (ZP). 

 
 
6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA JUŽNI DEL OBMOČJA EUP BI 42/1 

– ZGORNJE BITNJE – DRUGA OBRAVNAVA 
 

Statutarno pravna komisija – v prilogi.  

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje (druga obravnava). 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s predlaganim odlokom in ker ni bilo pripomb, se Mestnemu svetu MOK 

predlaga sprejem. 

 
 
7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA 

IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV ENERGIJE Z NAMENOM 
ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MO KRANJ - OSNUTEK 
 

Statutarno pravna komisija – v prilogi.  

 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja : 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj in se z 
njim strinjajo. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov 
energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Potrdi se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javno zasebnem partnerstvu za 

izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih 

objektov v lasti MO Kranj. 

 
Stanovanjska komisija:  

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 
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8. ODLOK O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA VZPOSTAVITEV KONCEPTA ELEKTRIČNE 
MOBILNOSTI V MO KRANJ - PREDLOG 
 

Statutarno pravna komisija – v prilogi.  

 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja : 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o javno 
zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj – predlog in se z njim 
strinjajo. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom  Odloka o javno zasebnem 
partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija predlaga sprejem. 

 
 
9. ODLOK O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA MESTNI OBČINI KRANJ - PREDLOG 

 
Statutarno pravna komisija – v prilogi.  

 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija ni imela pripomb in potrjuje sprejem Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o pravilih cestnega 
prometa v Mestni občini Kranj. 
 
 
10. ODLOK O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA MLADINSKIH 

DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ - PREDLOG 
/ 

11. ODLOK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN UPOKOJENSKIH 
DRUŠTEV V MESTNI OBČINI KRANJ - PREDLOG 

/ 
 

 
12. ODLOK O POIMENOVANJU PARKA V MESTNI OBČINI KRANJ PO DR. JANEZU BLEIWEISU (OSNUTEK 

– PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK) 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s predlaganim gradivom in Mestnemu svetu predlaga sprejem. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o poimenovanju 
parka na območju Mestne občine Kranj po dr. Janezu Bleiweisu (osnutek – predlog za skrajšani 
postopek).  

 
 

13. PREDSTAVITEV VIZIJE DIREKTORJA KOMUNALE KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O. 
/ 
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14. LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2020 V MO KRANJ 
 
Statutarno pravna komisija – v prilogi.  

 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja : 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Letnega 
programa športa za leto 2020 v MO Kranj in se z njim strinjajo. 
 
Komisija za kulturo in šport:  
Komisija se je seznanila z Letnim programom športa MO Kranj za leto 2020 in predlaga, da: 
1. se pod točko »6.5.1.1. Velike mednarodne športne prireditve« doda četrta prireditev Tradicionalni 
mednarodni karate turnir – Kranj Open, 5.000,00 €, 
2. podpira naslednje predloge Športne zveze Kranj ter Tekaško smučarskega kluba Triglav Kranj: 
- pod točko »1 Uvod« se v tretjem odstavku za besedno zvezo »smučarski teki« doda »biatlon«, 
- pod točko »5. Sredstva izvedbo« se v preglednici št. 1 pri Festivalu športa dopiše Športna zveza Kranj, 
- pri točki »6.1.2.2. Šolska športna tekmovanja« se kot prizorišče ogleda športne prireditve doda Pokljuka, 
- pri točki »6.1.2.4. Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine« se okvirna 
višina sredstev iz 10.000 € popravi na 36.000 €, 
- pri točki »6.5.1. Športne prireditve« se doda tradicionalna športna prireditev »12. Mamutov tek« 
 
 
15. KANDIDATURA MESTNE OBČINE KRANJ ZA EVROPSKO PRESTOLNICO KULTURE 2025 
 
Komisija za kulturo in šport:  
1. Komisija se je seznanila z kandidaturo MO Kranj za Evropsko prestolnico kulture 2025. 
2. Komisija predlaga večje povezovanje med različnimi deležniki na področju kulture in športa ter spodbuja 
k dodatnim ukrepom za sofinanciranje preko EU razpisov. 
3. Komisija predlaga organizacijo dogodka, kjer se predstavijo aktualni EU razpisi za financiranje 
programov in projektov na področju kulture in športa. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z dosedanjimi in predvidenimi 
aktivnostmi glede Kandidature  Mestne občine Kranj za Evropsko prestolnico kulture 2025. 
 
16. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
/ 
 

 

Zbrala: 

Milena Bohinc 


