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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 32. sejo  
 
 
 
5. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2010 – 2. OBRAVNAVA 
 
Odbor za finance: 
Člani odbora za finance se strinjajo s predlaganim Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 
2010 – 2. Obravnava in z vsebinskimi spremembami, ki so navedene v predloženem amandmaju. 
Opozarjajo pa, da predloženi amandma ne more biti amandma v celoti in sicer zaradi sprememb na 
prihodkovni strani.  
 
Odbor za gospodarstvo:  
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010 in ni 
imel vsebinskih predlogov oziroma pripomb.  
 
Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo:  
Proračunski prihodek se je med prvo in drugo obravnavo navidezno povečal za 1 MIO EUR. Odbor 
želi pridobiti informacije o stanju projekta Severne obvoznice, glede projektov, lokacije, planiranih 
rokov realizacije z vsemi spremljajočimi sistemi, ki lahko bistveno vplivajo na razvoj MOK. Odbor 
predlaga, da se na to temo nadaljuje razgovore z DRSC. 
 
Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 
Odbor je z vidika svojih pristojnosti preučil Odlok o proračunu MOK za leto 2010 v drugi obravnavi 
in ga podpira v delu, ki se nanaša na njegovo pristojnost.  
 
Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport: 
Odbor se seznanja s predlogom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010 v delu, ki se 
nanaša na delo odbora. 
 
Odbor za družbene dejavnosti: 
Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010 – 
2. obravnava,. 
 
Statutarno pravna komisija: 
- Statutarno pravna komisija je mnenja, da je potrebno pri obrazložitvi predloga za drugo obravnavo 

navesti, katere pripombe svetnikov so bile dane v prvi obravnavi, ter se do njih opredeliti, pri 
čemer bi morale biti pripombe, ki se ne upoštevajo, argumentirano zavrnjene, kot je to določeno v 
95. členu Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj, 
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- Statutarno pravna komisija predlaga, da v kolikor gre za spremembe proračunske politike v drugi 
obravnavi, ki se izražajo, tako na primer v večji vsoti kot tudi spremenjenih proračunskih 
uporabnikih, bi morala občinska uprava predlagati ponovno prvo obravnavo, saj je v nasprotnem 
primeru onemogočena razprava o spremembah oziroma je potrebno za take spremembe vložiti 
amandmaje, 

 
Komisija za kmetijstvo: 
Komisija za kmetijstvo se strinja s proračunom Mestne občine Kranj za leto 2010  na področju 
kmetijstva, gozdarstva in ribištva (v drugi obravnavi).   
 
Komisija za turizem: 
Komisija za turizem daje soglasje k Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010 – 2. 
obravnava v delu, ki se nanaša na turizem. 
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Člani Komisije za KS podpirajo predlagani proračun. 
 
Komisije za oživljanje mestnega jedra: 
Komisija za oživljanje mestnega jedra se je seznanila z Odlokom o proračunu MOK za leto 2010 
(druga obravnava) v delu, ki zajema mestno jedro. 
 
 
6. PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V VRTEC 
 
Odbor za družbene dejavnosti: 
Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec. 
 
Statutarno pravna komisija: 
- 2. člen: črta se besedilo »od enega«, 
- 14. člen do 22. člena: Statutarno pravna komisija je mnenja, da v zvezi s sprejemom otrok, ni 

potrebna komisija, saj je ravnatelj tisti, ki mora skrbeti za zakonitost dela, kriteriji za sprejem otrok 
pa so tako natančni in jasno opredeljeni, da ne omogočajo proste presoje, pač pa le ugotovitev ali 
so dokumenti in priloge ustrezni. Lahko pa se ravnatelj odloči, da imenuje komisijo, ki mu pomaga 
pri delu v zvezi s sprejemom otrok, 

- občinska uprava naj premisli na kakšen način bi se lahko vzpostavila evidenca za potrebe 
preprečitve prijave otrok v različne zavode, 

 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Člani Komisije za KS podpirajo predlagan pravilnik, s tem da se dopolni oz. popravi s predlaganimi 
pripombami v razpravi (za »lokalne« otroke je premajhno točkovanje – 7 točk in pripomba KS 
Hrastje). 
 
 
7. SKLEP O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV V JAVNIH 

VRTCIH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Odbor za finance: 
- Odbor predlaga, da mestni svet to točko dnevnega reda obravnava pred Odlokom o proračunu MOK 
za let 2010. 
- Odbor predlaga, da občina poišče v predlogu proračuna še preostalih 125.000 € sredstev, da do tega 
povišanja ne bi prišlo.  
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Odbor za družbene dejavnosti: 
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlaganim sklepom o določitvi cen vzgojno-
varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj. Odločitev o podpori oziroma 
ne-podpori navedenemu sklepu je prepuščena članom na sami seji Sveta Mestne občine Kranj.  
 
Statutarno pravna komisija: 
- Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Člani Komisije za KS podpirajo predlagani sklep.  
 
 
8. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO IN ODJEM ZEMELJSKEGA PLINA IZ 

DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZA GEOGRAFSKO OBMOČJE MESTNE OBČINE 
KRANJ  

 
Odbor za gospodarstvo:  
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz 
distribucijskega omrežja za geografsko območje mestne občine Kranj in ni imel načelnih pripomb.  
 
Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo:  
Odbor se je seznanil z gradivom. Paralelno je bil obveščen, da je možna zamenjava dobavitelja. 
Ustrezne informacije so dostopne na spletnih straneh Agencije za energijo in na spletnih straneh 
Domplan d.d. Odbor na gradivo nima pripomb. 
 
Statutarno pravna komisija: 
- Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Člani Komisije za KS podpirajo predlagano gradivo.  
Dogovorjeno je bilo, da s strani Domplana  Komisija za KS dobi predlog širitve plinifikacije na 
območju MO Kranj. 
 
 
9. POROČILO O PROJEKTU CERO 
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Člani Komisije za KS so mnenja, da je ob seznanitvi s poročilom nujno potrebno podati še odgovore 
na  podane pripombe v razpravi.  
 
 
10. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ  
 
Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport: 
Odbor se seznanja z delovanjem javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj. 
 
 


