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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 36. sejo  

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Gorenjske lekarne 

 

B. Soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za turizem Kranj 

 

Komisija za turizem: 

1. Člani Komisije za turizem so se seznanili s problematiko imenovanja v.d. direktorja Zavoda za 

turizem Kranj. 

2. Komisija za turizem se ne strinja s sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, sprejetimi na njeni 55. seji glede imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za 

turizem Kranj, s katerim ni dala soglasja k imenovanju Urbana Lebarja za vršilca dolžnosti 

direktorja Zavoda za turizem Kranj. 

3. Komisija za turizem poziva župana in občinsko upravo, da pozove Komisijo za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, da ponovno obravnava predlog za imenovanje vršilca dolžnosti 

direktorja Zavoda za turizem Kranj. 

4. Komisija za turizem predlaga spremembo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem 

Kranj, in sicer v 15. členu, tako da se mandat direktorja Zavoda za turizem Kranj spremeni s štirih 

na pet let. 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 

Stanovanjska komisija: 

Komisija se je seznanila s premoženjskimi zadevami in jih v delu, ki zadeva delovno področje 

komisije, podpira. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točkami 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 

3.F. in 3.G. se z njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganimi gradivi. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 



A. Prerazporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije na proračunsko postavko 

170501 Povečanje zaposljivosti – Javna dela 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša, da se s proračunske postavke 240202 Splošna proračunska rezervacija – svet, 

podkonta 409000 Splošna proračunska rezervacija, za izplačilo dela plač in regresa udeležencem 

javnih del zagotovi sredstva na postavki 170501 Povečanje zaposljivosti, podkontu 410211 Sredstva 

za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih, v višini 27.470 EUR. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom Prerazporeditev sredstev s splošne proračunske 

rezervacije na proračunsko postavko 170501 Povečanje zaposljivosti – Javna dela. 

 

B. Prerazporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije na PP 100404 SOS, ZMOS 

(članarine) 

 

C. Dodatna sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne 

občine Kranj 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša, da se iz postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – svet, podkonta 409000 

Splošna proračunska rezervacija, prerazporedijo dodatna sredstva za plačilo prispevka za obvezno 

zdravstveno zavarovanje občanov na postavko 160301 Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, 

podkonto 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, v višini 

76.900,00 EUR. 

 

D. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 636/2 in 657/2, obe 

k.o. 2139 – Mavčiče 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na 

zemljiščih parcelna številka 636/2 in 657/2, obe k.o. 2139 – Mavčiče. 

 

E. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 1297/35 k.o. 2127 – 

Nemilje  

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede Ukinitve statusa grajenega javnega dobra na 

zemljišču parcelna številka 1297/35 k.o. 2127 – Nemilje.     

 

F. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

dopolnitev 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2014. 



 

G. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2014 – 

dopolnitev 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnitvijo Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 

Mestne občine Kranj za leto 2014. 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z dopolnitvijo Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj 

za leto 2014 (prenos nekdanje gradbene šole). 

 

H. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni 

občini Kranj 

 

Komisija za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja s Sklepom o spremembah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov 

občinskega pomena v MOK ter predlaga MS njegov sprejem. 

 

 

4. ODLOK O STRATEŠKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ – 

DRUGA OBRAVNAVA 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga 

obravnava ter z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga obravnava 

in z njima soglaša. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Občinska uprava naj v zvezi s točko II/3.4.1,  d alinejo 3. odstavka preveri, ali gre za del strategije 

prostora ali predpisov, ki urejajo oskrbo občanov z vodo. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s sklepom o sprejemu Odloka o strateškem prostorskem načrtu 

Mestne občine Kranj – druga obravnava. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganimi gradivi. 

 

 

5. ODLOK O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE KRANJ – 

DRUGA OBRAVNAVA 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga 

obravnava ter z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga obravnava 

in z njima soglaša. 

 

 



Statutarno pravna komisija: 

Črta se deveta alineja 2. odstavka 20. člena, ki se glasi: »oglaševanje na kozolcih do 12 m2«. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s sklepom o sprejemu Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 

Mestne občine Kranj – druga obravnava. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganimi gradivi. 

 

 

6. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE 

MESTNE OBČINE KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne 

občine Kranj – druga obravnava in z njim soglaša. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim odlokom. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

Mestne občine Kranj – druga obravnava. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

7. OBVEZNA RAZLAGA PRVE ALINEJE (2.1) IN (2.4) TOČKE 11. ČLENA ODLOKA O 

PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKE CELOTE DOBRAVE, 

SORŠKO POLJE, ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE IN URBANISTIČNE ZASNOVE 

GOLNIKA  

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Obvezno razlago prve alineje (2.1) in (2.4) točke 11. člena Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in 

urbanistične zasnove Golnika in z njo soglaša. 

 

Statutarno pravna komisija: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira sklep o obvezni razlagi prve alineje (2.1) in (2.4) točke 11. člena 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško 

hribovje in urbanistične zasnove Golnika. 



 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Obvezno razlago prve alineje (2.1.) točke 11. člena Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja.   

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

8. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRIZNANJIH V MESTNI OBČINI KRANJ – 

SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija bo na seji Sveta MOK predlagala, da se zadnji stavek 8. člena spremeni 

tako, da se glasi: »V primeru, da je dobitnikov te nagrade več, se nagrada med dobitnike deli po 

enakih delih.« 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

9. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI 

 

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša, da občinski upravni organ podeli koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti 

Janezu Erčulju, mag.farm., Društvena ulica 6, 1000 Ljubljana, v prostorih na naslovu Glavni trg 21, 

Kranj. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

10. OBVEZNA RAZLAGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU OBMOČJA Či2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH (UR.L. RS, št. 

59/12) 

 

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Obvezno razlago Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah (Uradni list RS, št. 59/2012) in z njo soglaša. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisijo je načelnik Urada za okolje in prostor seznanil še z Obvezno razlago Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu območja ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah (Ur.l. RS, št. 59/2012). 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

11. POROČILO O STANJU PROJEKTA GORKI IN VODOVOD BAŠELJ-KRANJ 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se je seznanila s Poročilom o stanju projekta GORKI in projekta Vodovod 

Bašelj-Kranj. 

 

 



Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Poročilom o stanju projekta GORKI in vodovod Bašelj-Kranj in z njim 

soglaša. 

 

Komisija za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Poročilom o stanju projekta GORKI in vodovod Bašelj-Kranj. 

 

Komisija za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s poročilom o stanju projekta GORKI in Vodovoda Bašelj – 

Kranj.  

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se je seznanila z gradivom. 

 

 

12. PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA LETO 2014 

 

Komisija za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s sklepi, ki so predlagani pod točko »Predlogi za podelitev 

priznanj za leto 2014«. 

 

Komisija za krajevne skupnosti: 

Komisija za KS se strinja s predlaganim gradivom. 

 

 

 

Pripravila: 

Svetlana Draksler 


