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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 22. sejo

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 26.10.2016 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
/
2. KADROVSKE ZADEVE
A.
/
B.

IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSEDNIK SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE KRANJ
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V SVET ZAVODA OSNOVNE
ŠOLE HELENE PUHAR KRANJ

/
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Predlog prerazporeditve sredstev – Jožef Senčar
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s premoženjskimi zadevami v zvezi prerazporeditvijo sredstev
zaradi plačila opravljenih storitev Jožefu Senčarju s. p.
4. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2017 – 1. OBRAVNAVA
5. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2018 – 1. OBRAVNAVA
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganima Odlokoma o proračunu za leti 2017 in 2018.
Upravi MOK predlagajo, da pripravi načrt ukrepov, ki bi pripomogli k zmanjšanju tekočih odhodkov.
Potrebno je natančno pretehtati stroške posameznega porabnika proračuna MOK, ker rezerve so.
Predlagajo podrobno revizijo stroškov vseh Zavodov in ostalih proračunskih porabnikov. Če bi danes
začeli z naključnim vrstnim redom, bi pri proračunu za 2018 imeli popolnoma realno sliko upravičenih
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odhodkov. Prekinili bi trend rahlega naraščanja stroškov (tudi zaradi ZUJF-a in povečevanja plač...), ki
je od leta 2008 do leta 2017 za skoraj 40 % dvignil tekoče izdatke. Letos nam morda ostaja le 3
milijone investicijskih sredstev, čez tri leta nam ne bo ostalo nič več. Ne bomo se več spraševali, ali si
želimo Prešernovo gledališče, ker si ga preprosto ne bomo mogli privoščiti. Člani komisije se
zavedajo, da je boleče zarezati v porabo kateregakoli Zavoda oziroma drugega proračunskega
porabnika, a odlašanje nam problema razkoraka med prihodki in odhodki ne bo odvzelo. Uprava naj
se zaveže, da bo vsako leto temeljito pregledala vsaj 4 zavode oz. proračunske porabnike, začenši od
največjega porabnika proti najmanjšemu. Pri teh pregledih pa ne sme pregledovati le stroškov
poslovanja in skladnosti z predpisi in zakoni, ampak se ubadati tudi s programom samim. Glede na
situacijo, se zavodi morajo prilagoditi in za določen čas pristati tudi na optimizacijo programov.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija se je seznanila s predlogoma proračuna za leti 2017 in 2018 in ju podpira.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokoma o proračunih Mestne občine Kranj za leti 2017 in
2018 s pripadajočimi dokumenti (1. obravnava).
Komisija za gospodarstvo:
1. Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 – 1.
obravnava.
2. Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 – 1.
obravnava.
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 – 1. obravnava in
nima pripomb.
Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 – 1. obravnava in
soglaša, da gre 1. obravnava v razpravo. Ločeno mnenje je, da ima proračun za leto 2018 preveč
neznank in je zato še dovolj časa, da se proračun za leto 2018 lahko nadaljuje sredi leta 2017.
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom - in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira.
Komisija za turizem:
1. Komisija za turizem se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto
2017 – 1. obravnava.
2. Komisija za turizem se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto
2018 – 1. obravnava.
3. Direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj se pozove, da do obravnave proračuna na seji
Sveta MOK, in sicer do torka, 22.11.2016, članom Komisije za turizem pošlje dodatna
konkretna pojasnila Predloga finančnega načrta za leti 2017 in 2018, z dne 31.3.2016, glede
predlaganih sredstev za povečanje plač za zaposlene, oglaševalske storitve, sklada za razvoj
turističnih idej in produktov – t.i. turistični informator ter pojasnila glede upoštevanja turistične
strategije MOK v predloženem finančnem načrtu ZTKK.
Komisija za kulturo in šport:
Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017.
Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
1. Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu MOK za leto 2017.
2. Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu MOK za leto 2018.
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Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:
1. Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o proračunu
Mestne občine Kranj za leto 2017 in nanj v delu, ki sodi v okvir delovnega področja komisije, nima
pripomb, razen glede nakupa nepremičnine – parc. št. 146/1, k.o. 2100 - Kranj, na katerem stoji
stavba z oznako ID 2100-804 na naslovu Tomšičeva ulica 19 v Kranju. Komisija meni, da je glede
na namen, za katerega se ta nepremičnina pridobiva, cena 185.000 EUR previsoka. Z nakupom
nepremičnine se strinja le v primeru, da bosta lastnici nepremičnine pokrili večji del stroškov
povezanih z rušenjem stavbe.
Glede Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 komisija tudi meni, da bi se morala
sredstva, ki so namenjena za Pisarno za prenovo in oživitev stanovanjske soseske Planina,
prerazporediti na bolj potrebne projekte na območju Mestne občine Kranj.
2. Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila z Odlokom o proračunu
Mestne občine Kranj za leto 2018 in nanj v delu, ki sodi v okvir delovnega področja komisije, nima
pripomb.
Glede Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 komisija meni, da bi se morala
sredstva, ki so namenjena za Pisarno za prenovo in oživitev stanovanjske soseske Planina,
prerazporediti na bolj potrebne projekte na območju Mestne občine Kranj.

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OPPN OBMOČJA ČI2 – CENTRALNE
DEJAVNOSTI V ČIRČAH – 1. OBRAVNAVA
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah OPPN območja Či2 – centralne
dejavnosti v Čirčah – 1. obravnava in nima pripomb. Želi pa odgovor na vprašanje ali bo trgovina
Hofer v starem Kranju odprla poslovalnico.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah OPPN območja Či2 –
centralne dejavnosti v Čirčah (1. obravnava).

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU
IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE LINIJSKIH PREVOZOV V MESTNEM
PROMETU – 1. OBRAVNAVA
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu
izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu – 1. obravnava in ima
naslednje pripombe:
1. Kljub temu, da je predlog zelo zanimiv in napreden je predlog spremembe možno še dodelati;
2. Predlog je potrebno prediskutirati s KS Center;
3. Komisija se ne strinja, da se predlog spremembe obravnava po skrajšanem postopku.
Statutarno pravna komisija:
Komisija predlaga predlagatelju, da preveri pravne podlage in finančne učinke spremembe Odloka o
izvajanju gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu, ki posledično pomeni
spremembo koncesijske pogodbe z vidika javno naročniške zakonodaje, ki se uporablja pri sklepanju
in spreminjanju koncesijske pogodbe.
Komisija za gospodarstvo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu
izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu – 1. obravnava.
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8. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV ŠPORTA V MOK
Komisija za kulturo in šport
Komisija se seznanja s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj ter daje
soglasje za njegov sprejem.
Statutarno pravna komisija:
Komisija predlaga, da se preveri skladnost postopka izvedbe javnega razpisa, določenega v predlogu
Pravilnika z vidika določb Zakona o javnih financah in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS.
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pravilnikom o sofinanciranju programov športa
v MOK in se z njim strinjajo.

9. SKLEP O DODELITVI KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU
PREDŠOLSKE VZGOJE
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija soglaša s Sklepom o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske
vzgoje.
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na predlagano besedilo.
10. LETNI PROGRAM ŠPORTA MOK ZA LETO 2017
Komisija za kulturo in šport
Komisija se seznanja z Letnim programom športa v Mestni občini Kranj za leto 2017.
11. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA

Zbrala:
Milena Bohinc
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